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VOORBERICHT
VAN

De Hollandsche Maaïschappye
DER. WeETENSCHAPPEN.

|emerkt de Maatfchappy

befloten heeft van haareii

toeftand telkens , als het

noodig is , eenig bericht

te geeven : zo heeft zy niet kunnen
naalaaten omby deezen te meldenjdat

zy door den dood verloren heeft éé-

nen haarer zeer waardige en waarde

Medeleden , in den perfoon van den
Hoogeerwaardigen Hooggeleerden

HeereJOAN van den HONER.T
T. H. Zoon. DoSfor der H. Godge-
leerdheid ^ Frofeffor ïn dezelfde

Weetenfchap ^als mede in deKerk-

fyke Gefchiedenhfen , en Heilige

Welfp7'eekenhe'id in de HoIIandfche

JJmverfiteitte Leiden ^ en Bedienaar

des
% ^

M-



VI VOORBERICHT.

des (jodïyken Woords aldaar , de-

welke in den ouderdom van 64 Taa-

ren , 4 Maanden en 6 dagen , op den

6 April van dit Jaar 1758 's nachts

omtrent 1 2 uuren te Leiden over-

leeden is.

Dan^ op de herftellinge niet al-

leen van een zo fmertelyk verlies,

maar ook op de uitbreidinge van haar

heilzaam ontwerp bedagt , zyn

door de Heeren Direfteuren de vol-

Eende Heeren tot Direfteuren en

,eden aangefteld.

Op den 11 Mei van dit Jaar

1758. tot Directeuren

HunneDoorluchtigeHooGHEEDEN

LUDOVICUS ERNESTUS,
Hertog van Brunswyk Wolfen-

huttei ^ Veldmarfchal van het

B^oomfche Ryk en der Vereenig-

de Nederlanden ^ Gouverneur

van 'j" Hertogenlwjcb y Sc. &c. &c.

E N
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EN
CA R.E L , Prins van Naffau

Weilhurg 5 Generaal Major en

Collonel van een Kegment ten

dienfte deezerLanden^Sc. Sc (2f^«

Benevens den Heere

NICOLAAS WILLEM KOPS

,

Koopman te Haarlem,

Tot Leden, de Heeren

FIERMANNUS VENEMA,
S, S. TheoL DoSfor & Frofejfar

ejufd. facult. nee non Hlporm
Ecclejiafl'ic^ _,

en Academiepredi-
kant te Franequer.

ABRAHAM KAAU BOER-
HAAVE , Medic. DoSfor^ Ana-
tomes & Phffiolopa Profejfor ^

Lid van de Academie der JFee-

. tenfchappen te Petersh/rg Qc. Sc
doch welke Heer reeds den 25
July van dit Taar is overleeden.

* 4 ,

NL
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NICOLAUS YPEY, Mathefeos

& Archue&tiTée Militaru Pro-

fejjor te Franequer.

BERNHARDUS van KOE-
VERDEN , Predikant m de

Nederduitfche Gereformeerde

Gemeente te Haarlem.

JEAN LOUIS MAGNET, Pre^

d'ikant in de Gereformeerde JVal-

fche Geineente te Haarlem.

JOANNES GRASHUIS , Med
D.o&or. Medelid der Keizerlyke

. Academie van de Ondej-zoekers

der Natuure , en van de Koning-

lyke der Heelkonfite Parys ^ woo-
.' nende te Hoorn.

CAREL DOERFFEL , Genees-

en Heelmeefler van 's Lands Hos-

fitaal te Curacao.

DA^
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DAVID RUHNKENIUS,
A. L. M. &Ph'ilofophl^ DoEfor

^

. Lid van de Koninglyke Acade-
mie des helles kwes te Paris

^

LeSfor in de Griekfe Taalkunde
op 's Lands TJn'iverJïtéïtte Leiden,

Mr. NICOLAAS BONDT, Ad-
vocaat 'm V Hage.

Mr. JAN DE GROOT , Advocaat,

m V Hage.

DIRK KLINKENBERG, Or-^

dinar'is Klerk ter Secretarye van
Holland.

Op den 20 Juny van dit zelfde Jaar

tot Directeuren, de Heeren

Mr. CORNELIS WALRAVEN
VONCK 5 Richter en Oudbur-

gemeefler der Stad en des Sche-

fendoms van Nymeegen.

" "
"'ir.
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Mr. ABRAHAM PERRENOT,
Burgemeefier der Stad en R.ent-

Meefier des Graaffchaps Kuilen-'

hurg.

Tot Leden , de Heeren

BERNHARDUS SIEGFRIED
ALBINUS , Med DoSfor, &
ejmd. Facultatu ^ nee non Me-
dïc. Anat. atque Chirurgie Pro-

fejjor op V Lands Hooge Schoole

te Leiden^ Lid van de Koning-

lyhe Londonfe Sociëteit der Wee-
tenfchappen.

TOHAN FREDERICK
MARTFELDT, Coilonelinde

A7tiUerie^ten dienfie van deezen

Staat.

Op
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Op den 12 Auguftus daaraan

volgende tot Directeur

Zyne Excellentie TAN van
BORSSELE, Fryheervan
Borsjele ter Hooge , Eerjïe Edele

van Zeeland^ gedeputeerde ter

Vergaderinge van htmne Hoog"
mogenden ^ Qc. &c. &c.

En tot Leden , de Heeren

HENRICUS CANNEGIETER,
J. U, D. Hifi. &EIoq.Profefor
en R.ecfor te Jlrnèem.

WILLEMALBERT BACHIE-
NE Joh. Zoon en Joh. Hendr.
Broeder , Predikant te Km/en-
hurg.

Vervolgens heeft de Maatfchappy
noodig geoordeeld bekend te maa-
ken 5 dat zy wel met vermaak alle

berichten aanneemt , die tot het een

of
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of andere goede einde nieuwe ofte

niet zeer bekende middelen aan de

hand geeven ; maar dat zy even zeer

wenfcTit, dat men alvorens naauw-

keurig onderzoeke , of zodanige

Voorllagen, eensdeels nieuw ofte

niet zeer bekend en nogtans van

meerder nuttigheid zyn dan de ge-

woone 5 die men daartoe in gebruik

heeft; en anderdeels dat men ze met
verfcheide bevindingen, wanneer

de aart der zaake en de omftandig-

heeden dat toelaaten, ondcrlleunt,

op dat elk daar door in ftaat gefteld

worde om over de waardye van der-

gelyke berichten ofte voorflagen

met meerder grond te oordeelcn.

"Vi^yders zou de Maatfchappy op

het voorftel van Sterrekundige Lief-

hebberen wel willen herinneren , 't

geen zy reeds agter het eerlle deel

haarer Verhandelingen berichtte

:

naamlyk , dat zy altoos genegen is en

biyft om met allen fpoed zodanige

mi-
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ftukken ofte verhandelingen vooraf

uit te geeven die eenige nieuwe
Waarneemingen , ofte uitvindingen

vervatten ; ofte waarin eenig by~

zonder belang gefield word , dat

dezelven uitkomen éér het deel

voor dat Jaar geheel af is. En , om
ook aan dien kant alle de aanmoe-

diging 5 die ons bekend is , aan be-

kwaame verftanden te geeven, zal

men , indien de ingekomene ver-

handelingen het maar eenigfints ver-

eisfchen, ieder deel in twee ftukken

gemeen maaken.

Endelyk wat aanbelangt de opgc-

geevene vraagen en daarop ingeko-

mene antwoorden : in de vergade-

ringe van den 11 Mei deezesjaars

I zyn de antwoorden op de Vraage in

het Jaar 1756 voor de eerfte^enin

hetJaar 1757 voor de tweede maal

opgegeeven, dewelke was: welke zyn
de natimr ^ 007'zaaken _, ken- en voor--

tekenen ^ huif- en hehoed-?niddelen

van
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"can de Colica Pictonum, en welke

is de reden ^ dat zy mi mee?'
_, dan

voorheen _, 'm ons Land regeert? ge-

ëxamineerd 5 en de prys is toegewee-

zen aan de Verhandelinge , dewelke

tot Zinfpreuk had unicu'iqtiefuapla*
cent ^ waarvan by het openen van het

gezegelde billet bevonden is , dat de

Schryver was de Heer JOANNES
GRASHUIS Med. Do&or&c. de-

welke den prys , de Goude Medaille

met zynen naam en hetJaartal op den

rand , ook heeft ontvangen. Deeze
Verhandeling is in dit Deel bladz.

519 en volgg. te vinden.

Dan de Antwoorden op de Vraa-

ge 3 in het voorledene Jaar voorge-

fteld 5 Welke u de hepe weg om op

de kortfle^ de zekerfle en mmft koft-

haare wyze een Dykhreuk te Stof-

fen? overwogen zynde, is geoor-

deeld , dat géén van dezelven aan

de Traag voldeeden ; zynde te (pe-

daal en niet toepasfelyk op de Ri-

vie-
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Vieren van ons Land ; ofte de gee-
nen, die generaal genoeg waren,
om andere redenen niet den prys
vaaardig te keuren.

Hierom Helt de Maatfcliappy de
'

laatftgenoemde Vraag voor de twee-
*

de reize ter beantwoordinge voor
en verklaart

5 dat zy antwoorden ver-
wagt, die ook toepasfelyk zyn op de
Hollandfche Rivieren , voornaam-
lyk op plaatfen daar gééne J^oor-
landen zyn y en. daar de Rjvïer al-
toos afloopende Myft. De prys
hierop gefield ^ is een Goude Me-
daille op den gewoonen ilempel der
Maatfchappye daartoe geflagen , met
den naam des geenen, die den prys
behaalt, en met het Jaartal op den
rand.

Ook is tot eene Vraage voor dit Taar
'er bygevoegd

: Welke zyn de oor-
zaaken der gewoone ziekten van ons
Scheepsvolk , V geen na Wefiindiën
vaart

^ en welke zyn de hefte midde-

len
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len om- deeze ziekten te voorko?nen

ofte te geneezen ? Zullende aan den

Schryver , dewelke geoordeeld word
dezelve beft beantwoord te hebben,

mede een Goude Medaille even als

ten opzichte der voorgaande Vraage

gemeld is
,
gegeeven worden.

De voorwaarden zyn de gewoo-

nen , naamlyk , de antwoorden moe-
ten niet met den eigenen naam des

Schryvers , maar met eene Zinfpreu-

ke , ondertekend , en met een ver-

zegeld billet, 't geen dezelfde Zin-

fpreuk tot opfchrift heeft, en w^aar

in des Schryvers naam en addres ge-

meld word , vergezeld , voor het

begin van Maart 1759 aan C. C. H.
VANDER Aa, Secretaris der Maat-

ichappye, zeer leesbaar gefchreeven

,

in het Nedei'diittfch ^ Franfcb^ of-

te Latyn , Franco gezonden worden.

Uit naam der Maatfchappye

C. C. H. VANDER Aa.

Haarlem den s Sept,

NAAM-
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NAAMLYST
DER TEGENWOORDI GE

H E E R E N

DIRECTEUREN
Van de HOLLANDSCHE MAAT-
SCHAPPYE DER WEETEN-

SCHAPPEN,

Gefchikt naar de orde des tyds.

Mr. ARENT de RAET , Raai in de Vroed-
Jchap en Burgemeefter ^c. ^c. der Siad
Haarlem y den 21 Mey 1752.

Mr. PIETER van SCHUYLENBURCH,
Heer van Moermand , Raad in de Froedfchap
en Schepen ^c. ^c. der gemelde flad , den
21 Mey 1752.

* Mr. CORNELIS ASCANIUS van SYPE-
STEYN, Raad in de Froedfchap en Schepen
Sc. Sc. derzeher ftad, de« 21 Mey 1752.

Mr. ANTONIS SLICHER, Raad in de
Froedfchap en Schepen Sc Scvan dezelve (tad,
den 21 Mey 1752.

Mr. JOOST HUYGHENS, Raad in de Froed-
fchap en Schepen Sc. Sc. der gemelde ftad

,

den 21 Mey 1752»

iF. Deel. *«= AN-
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ANDRIES HESHUYSEN, Raad in de Vroed-

fchap en Schepen enz. enz. der bovengenoemde

/iad, den 21 Mey 1752. ^ -

Mr. JAN THEODORUS KOEK, Raad in de

Froedfchap en Schepen enz. enz. der gemelde

fiad, den 21 Mey 1752.

Mr. JAN HENDRIK van DAM Junior, Se-

cretaris van voorgen: Stad Haarlem, enz. enz.

den IQ. January 1753,

WILLEM, GRAAF van DENTINK, Heer van

Rhoon en Pendrecht , hefchreeven in de Ridder-

fchap van Holland en fVefivrieJïand , enz. enz.

den 8 April 1753.

jVIr. GERARD AARNOUT HASSELAAR,
" Burgemee/ier en Raad der Stad Jmfierdam

enz. enz. den 6 Nov. 1753.

Mr. PIETER van den BROECK , Raad in de

Vroedfchap en Burgemeejler der Stad Haarlem

enz. enz. den 25 April 1754.

Zyne Doorluchtige Hoogheid

WILLEM,
Prins van Oranje en Nassau, 's Lands
Erfstadhouder ,

&?£-. ^c. ^c. Aan "J-nen

door de Heeren Directeuren de Tytel van PRO-
TECTOR deezer Maatfcbappy is opgedragen ,

den 31 July 1754.

Mr. CÓRNELIS AARNOUT van DRAKEL,
CommiJTaris van de kleine bank van Jujtitie

Sc- 0c. den 31 July 1754,
Mr.
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Mr. DANIËL JAN CAMERLING , Raad in

de Vroedfchap en Hoofd-officier dezer ftad Haar-
lem, enz. enz. den 15 July 1755.

Mr. DAVID VAN LENNEP, Raad in de

Vroedfchap en Schepen der gem: Jiad enz. enz.

den 15 July 1755.

Mr. JAN FREDRIK PARVÉ , Raad in de

Vroedfchap en Schepen der "uoorn: Jiad, enz. enz.

den 15 July 1755.

Mr. PIETER RENDORP , Burgemeefer en

Raad der Stad Amjterdam, enz. enz. den 15
July 1755-

Mr, LUCAS GYSBERT ROUSE, Burge-
meejier der Stad Zwolle , enz. enz. den 15
July 1755-

Mr. JONAS WITZEN , Schepen en Raad der
Stad Jmjierdam, enz. enz. den 15 July 1755.

ANTONI KUITS, Raad in de Vroedfchap en
Prefideni Schepen der Stad Haarlem , enz. enz.
den I Feb. 1757.

Mr. JAN DIEDERIK PAUW Geboore
H O EU F F T , Heer van Buttingen en Zand'
voort , Raad in de Vroedfchap der voorgem.
[iad Haarlem, enz. enz. den i Feb. 1757.

Mr. JOHAN CAREL van CATTENBURCH,
Heer van Grypskerke en Poppendamme , Raad
in de Vroedfchap der Stad Gouda , enz. enz.
den I Feb. 1757.

** 2 ZVNE
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Zyne Doorluchtige Hoogheid
LUDOVICUS ERNESTU S, Hertog vaK

Bninswyk Wolfenbiit tel , Veld^narfchal i,an het

Roomfche Ryk en der Fereen'igde Nederlanden

y

Gouverneur van 's Hertogenbofch , Sc. ^c^c.
den 2.2 Mey 1758.

Zyne Doorluchtige Hoogheid
CAREL , Prins van NaJJau JVeilburg , Generaal

Major en Collonel van een Regiment tendienjle

deszer Landen ^c. ^c. ^c. den 22 Mey 1758.

NICOLAAS 'WILEEMKOVS, Koopman
te Haarlem^ den 22 Mey 1758.

Mr. CORNELIS WALRAVEN VONCK,
Richter en Oudbiirgemeefter der Stad en des

Schependoms van Nymeegen, den 20 ]uny ij^S.

Mr. ABRAHAM PERRENOT, Burgemeefter

der Stad en Rentmee/ier des Graaffchaps Cui-

lenburgy den 20 Juny 1758.

JAN VAN BORSSELE , Fryheer van BorJJele

ter Hooge^ Eer[Ie edele van Zeeland., ^c. ^c. £?c.

den 22 Aug. 1758-NAAMLYST
VAN DE tegenwoordige HEEREN,LEDEN (*).

Naar orde van het inkomen.

* G. C. H. VANDER AA , Leeraar der Gemeen-
te , toegedaan de Onveranderde Augsburgjc

Confejfie binnen deeze Stad Haarlem , Secreta-

ris deezer Maatfchappye , den 21 Mey 1752.
* JAN

(*) De Sterretjes zyn gevoegd voor de naamen der ge-
nen, welken in die Deel iets gegeevcn hebben, en wy-
zen het getal dier ftukken aan.
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* JAN ENGELMAN, Med: DoStor en Toezie-

ner van 's Gemeenen Lands werken van Rhyn'
land j op Zwanenburg f den 6 Juny 175a.

* JAN NOPPEN, Toeziener van 's Gemeenen
Lands werken van Rhynland , en Schout op

Sparendaviy den 6 Juny 1752.

* PIETER SANNIE, Chirurgyn, Stads Froed-

meefier en Le^or in de Froedkunde te Haarlem,
den 6 Juny 1752.

JOANNES ALBERTI, Prof: te Leiden, den
22 Aug. 1752.

Mr, JOHAN LULOFS, Prof: te Leiden, den ^

22 Aug. 1752.

Mr. A WEIS, Frof: te Leiden, den 22 Aug.
1752.

*
J. D. GAUBIUS, Prof: te Leiden, den 21
Aug. 1752.

HENRICH FLORENS SYBEL, Predikant te

Kleef, den 22 Aug. 1752.

* CORNELIS BO^JWES,, Mathematicus en
Examinateur der Officieren en Stuurlieden we-
gens het Edelmogende CoUegie ter Admiraliteit
te Jmfterdam, den 22 Aug. 1752.

PETRUS VAN MUSSCHENBROEK , Prof:
te Leiden, den 21 Nov. 1752.

FRANCISCUS OUDENDORP, Prof: te Lei-
den, den 21 Nov. 1752.

**
3 Mr.
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Mr. PETRUS BURMAN , Prof: té Amfter-

dam, den 21 Nov. 1752.

WILLEM OTTO REITZ, Rector en LeStor te

Middelburg i den 21 Nov. 1752.

^*THOMAS SCHWENKE, Prof: in V Hage,

den 6 Dec. 1752.

jOANNES NICOLAUS SEBASTIANUS AL-
LAMAND , Prof: te Leiden , den 10 Jan. 1753.

JAN SNELLEN, te Rotterdam, den 10 Jan.

1753-

JOAN GEORGE HOLTZHEY , Medailkiir

te Amfterdam, den 10 Jan. 1753.

L. S. DE CREUTZNACH , Generaal van de

Jrtillerye , ten dienjie van deezen Staat , ^c.

Sc. den 10 Jan. 1753.

CAROLUS CHAIS , Predikant in 's Hage ,

den 10 Jan. 1753.

Mr. P. LYONNET, Advocaat in 's Hage, den

10 Jan. 1753.

Mr. PETRUS WESSELING, Pro/: te Utrecht,

den 3 Juny 1755.

** JOB BASTER, Med: Do^or te Zierikzee,

den 15 July 1755.

* Mr. JAN FRANCOIS DRYFHOUT, Advo-

caat in 's Hage, den 15 July 1755.

MELCHIOR BOLSTRA, Landmeeter van

Rhynland, den 15 July 1755.
NI-
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NICOLAUS ENGELHAPvT, Profejfor ie Gro-

ningen, den 15 July 1755.

LEONARDUS OFFERHAUS , ProfeJJer te

Groningen, den 15 July 1755.

JO HANNES DAVID HAHN, ProfeJJor ie

Umcht, den 15 July 1755.

P. DE LAVAUX , Major ten dienfte V(m deezen

Staat, den 15 July 1755.

* JAN SCHIM, Koopman te Maas/luis, den

15 July 1755-

NICOLAAS STRUIK , Mathematicus te Am-
fierdam, den 15 July 1755.

LAURENS PRAALDER , Leermeefier in de

Mathefis van de Admiraliteit te Rotterdam^
den 15 July 1755.

LUDOVICUS CASPARUS VALKENAAR
,

ProfeJJor te Franeker , den 15 July 1755.

HERMANNUS VENEMA, -ProfeJJor te Fra-
neker , den 22 Mey 1758.

* N. YPEY , ProfeJJor te Franeker , den 2 a
Mey 1758,

'^ B. VAN KOEVERDEN, Predikant in de Ge-

reformeerde Nederduitfche Gemeente te Haar-
lem, den 22 Mey 1758.

*J. L. MAGNET, Predikant in de Gerefor-

meerde Walfche Gemeente te Haarlem , den 22
Mey 1758.

*J.
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*
J.
GRASHUIS, Med. DoSior te Hoorn, den

22 Mcy 1758.

.* C. DOERFFEL , Geneen- en Heelmeejier van

's Lands Hofpitaal te Curacao, den 22. Mey
175B.

DAVID RUHNKENIUS, Le^or in de

Griekfche Taalkunde op 's Lands üniverjiteit

te Leiden, den 22 Mey 1758.

Mr. NÏCOLAAS BONDT , Advocaat in 's Ha-
ge f

den 22 Mey 1758.

Mr. JAN DE GROOT , Advocaat in 's Hage ,

den 22 Mey 1758.

DIRK KLINKENBERG, Ordinaris Klerk ter

Secretarye van Holland, den 22 Mey 1758.

BERNARDUS SIEGFRIED ALBINUS
,

Profejfor te Leyden, den 20 Juny 1758.

J, F. MARTFELDT, Colonel van de Artillerie

ten dienjie van deezen Staat in 's Hage , den

20 Juny 1758.

Mr. HENRICUS CANNEGIETER, Profelfor

en ReSlor te Arnhem^ den 22 Aug. 1758.

WILLEM ALBERT BACHIENÈ
, Joh. Zoon.

Joh. ,Hendr. Broeder, Predikant in de Ge-

reformeerde Nederduitfche Gemeente te CuileU'

Tg, den 22 Aug. 1758.

NAA-
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NAAMEN der Heeren die , gééne Leden
van deeze Maatfchappye zynde, iets

van hunnen arbeid tot dit Vierde
Deel medegedeeld hebben.

G. TEN HAAF, Cbirurgyn te Rotterdam^ en

Steenfnyder te Delft.

JOSUA VAN IPEREN, J. L, M. Fhilof.

Doölor en Predikant te Lillo.

B. FUUN.

JOOST SCHUT, Mr. Timmermanen Schryi-

'werker te Haarlem.

Verbeteringen in dit VIERDE DEEL.

Pag. 280 Regel 8 moet flaan
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INHOUD van het Vierde Deel.

Aanmerkingen over het Reurtgezang , aan-
gaande den Wyngaarc van Rooden Wyn ,

voorkomende Jefaia XXVIL 2—
1 3 door Bern.

van Koeverden ^ ¥r&ó.ik&nt te H?L2.v\cm, i

Al.^emeene bedenkingen over de Inenting der
Kinder-Ziekte; toegepaft op een byzonder
Geval van Onzichtbaare Ingeente Fokjes;

door Mr. J. F. Dryfbout. 90
Voorbeeld, opgegeeven door Thomas Scbwe?ic-

ke, hoe eene Samengeflelde Breuk, gevaar-

lyk door veele toevallen, gelukkig behandeld

en Geneezen is. 133
Befchryving van eene Naaget3corïk, waar in

drie Moederkoeken (PlacentcB) zich ver-

toonden; opgegeeven door Thomas Schwencke. 141

Eedenkingen over het Dreigement des Twee-
den Geeods, Exodus XX. vers f en /'>. en

Deuteronomium V vers 9 en 10. door ^. L.

Magnet:,m 't Franfch ; en Vertaald door Mar-

ten Schagen , Doopsgezind Lceraar t'Utrecht. 1 49
Verhandelinge over de Profilen der Vestin-

gen; door N. Tpey. C*J 269

Herflelling vaa een zeer verouderden en aan-

merkelyïcen Scheeven Hals; en een bynaa

op de linker fchouder Neerhangend Hoofd,

door het affnyden der Tendo van de Mufcu-

lus Sterno Mafloideiis; door G. ten Haaff. 293'

Aanmerkinge over het beruchte Hulpmiddel

tegen het Voeteüvel, genaarat het Poeijer

van den Hertog van Mirandola ; door H. G.

Gaubiüs. 3^S
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tyd

(*) Vergelyk daar mede de verbeteringen op de voor»

gaan4e bladz. xxv.
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Hospitaal aldaar. 331
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BERICHTEN, aan de Maatfchappye gegeeven.

Bericht van twee voorvallen eener Zeldfame
Geneezinge van Stommigheid , medegedeeld
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r:

VrediJzant te HaarJemi
' ' jfi'/rrr .

'etbeurtgezang , dat ik Voorgenoüieri
heb , kort en zaakelyk te verklaa-^

ren ^ maakt een gedeelte uit van een
Erophetifclie Leer-reden , die haaren aan-
vang neemt met het XXIV. en eindigt
methetXXVII. Hooftft. van Jefaias God-
fpraak. Deze leer- reden is buiten twyf-
fel eene van de allerzwaarfte . die in
dit gantfche boek voorkomen ; dit er-
k-ent de grootfte godgeleerde en de voor-
naamfte uitlegger van de prophetifche

- IK Deeh A fehrif--
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fchriften, de Heer Camp. Vitringa;
hief van daan is het ook , dat de ge-

leertfte mannen daar over zeer van mal-

kanderen verfchiHen, Het is reeds eeni-

ge jaaren geleden dat ik ook myne ge-

dagten over de gantfche leer - reden , en
inzonderheit over het XXVIl. Hooftft.

hebbe laten gaan , en met veel vlyt

daar aan gearbeidt hebbe : het opftel,

dat ik daar van gemaakt had , heb ik aan

veele zeer geleerde en oordeelkundige

mannen medegedeek, en dewyl deze
voor het grootfle gedeelte hun genoe-

gen daar over betuigden , nam ik voor
om het zelve breder uittebreiden en 'm

het ligt te geeven ; maar hier in wierd

ik van tyt tot tyt belet door het zwaa-

re werk myner bedieninge, en nu nog
meer door eene aanhoudende zwakheit

:

ondertusfchi^n deede zig , door het pp-

regten yan de Hollandfche Maatfchap-

py der wetenfchappen binnen Haerlem

,

'{een zeer pryfelyk werk, waar over

Godt zynen zegen gebiedèl) een goe-

de gelégenheit op , om een korte fchets

van myn werk eerbiedig aan dezelve

over te geeven , met vryheit om het

zelve zo het daar goedgekeurt, en ee-

uigermaaten aan haar lofFeiyk oogmerk
dien-
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dienftig gépordeeld wiert , aan de wereld

iTiedetedeelen.

Iri het 2. vers van het gemelde XXVIL
Hooftfluk wort gefprooken , van eenen-

wyngaert van rooden wyn , en het be-

vel daaromtrent is ; Zingt van den zelven

hy beurten. Het is klaar en zeker, dat

deze fpfeekwyze niet anders zeggen

Wiï, als dat 'er beurtelings en choorswy-

ze van den wyngaerd moeft gezongert

worden ; en dat men zig derhalven twee
of meer perfoonen moet verbeelden i

die malkanderen by beurten, toezingen,

en wel zo , dat , den eenen ophoudende i

de ander wederom opheft , en op het ge-

zang van den eerften antwoort, gelyk

het Hebreeuwfche woort ook eigentlyk

te kennen geeft. Dit hebben de geleer-

de uiüeggers wel gezien , maar het ver-

Avondert mv, dat niemant (immers zo
veel ik weet) behalven eenen j dien ik

in het vervolg zal noemen , zyn werk
gemaakt heeft om een beurtgezang in de
volgende verzen te ontdekken en aan te

Wyzen; te meer, om dat een aandagtig

leezer'van dit hooftftuk met weinig
tnoeite zal bevinden , dat daqr in meer
als een perfoon fpreekende wort inge-

voert, en het gantfche beloop van zaa-

A a k&n

to
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ken zal óns in het vervolg , overtuigen-

de, zo ik meen, doen zien, dat hier

drie onderfcheiden perfoonen , of drie-

derlei zoort van perlbonen voorkomen

,

die malkanderen by beurten toezingen.

De. eerfte is Godt zelve, in het i. lidt

van het 3. vers : Ik de heere b4jöede dien^

namentlyk dien wyngaert van rooden

wyn , dat is ,
gelyk wy nader zien zul-

len, het Joodfche Volk: alk oogenbhkken

zal ik hem bevngugen. De tweede , die

hier zingt, is de Propheet, of liever

een voornaam voorganger van Gods
Volk , zeggende in het 2. lidt van het 3..

vers : mtsjchien zal de 'uyandt hem bezoeken

of op hem aanvallen ; (deze vertaalin-

ge zal ik in het vervolg goet maaken).

Daarop antwoort Godt in het laatfte lidt

van het 3. vers : Ik zal hem beivaaren

nagt en dag. Hier op komt nu de wyn-

gaert of de Joodfche Kerk wel bemoe-

digt en getroofl te voorichyn , en zy

zingt in het i. lidt van het 4. vers : de

gtimmighett, namentlyk de grimmigheit

van dien vyandt, is of zal dan niet- te-

pen my zyn; ''<^'ie zal den doorn en distel te-

"^en my in oorlog ftelleu ? Het antwoort of

"de toezang van Godt op die vraag is: ik

zal oj) hem aanvallen en hem te gelyk ver-

branden
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branden, Hy voegt 'er by in het 5. vers;

of hy mocji mynftnkte aa?2grypen en vrede

met my maaken. Daar op zegt de Kerk

in het laatfte gedeelte van het 5. vers

:

dan zal hy ook irede met my fnaakeru

Eindelyk vinden wy hier een flotzang

,

beft pasiende in den mont van den Pro-

pheet of van eenen voornaamen voor-

ganger van Gods Volk; van het 6. vers

tot aan het einde van dit Hoofcftiik.

Volgens dit myn begrip, hooftzaake-

lyk en ia het algemeen voorgefrelt , zal

ik .het Zang-ftiik zelve wat nader be-

fchonwen en verklaaren : maar , eer ik

daar toe overgaa, is het nodig dat ik

vooraf onderzoeke en bepaale tot wat

tyt de Godfpraak, waar in dit gezang

voorkomt , ilioet gebragt worden ; te

meer , om dat zonder dat , liet zelve

niet kan verdaan en verklaart worden.
De Propheet zegt in het 2. vers : ten dien

'dage zal 'er oeii wyngaert van rooden
wyn zyn; deze fpreekwyze zendt ons
na het i. vers van dit Hooftftuk , en
van daar worden wywederom met dezel-

ve woorden geweezen na het voorgaan-
de XXVI. en vervolgens na het XXV.,
dat, zeer naauw verbonden is met het

XXIV. Hooftft. : verder kunnen wy niet

A 3 mer-
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merken dat de zamenhang gaat, en uit

dien hoofde meenen wy ook dat deze

vier hooftftukken aan maikanderen han-

fen, en te zamen eene prophectifche

,eer-reden uitmaaken.

Een ieder , die deze Leer -reden

met aandagt leeft en overweegt , zal wel

liaaft bemerken , dat in het XXIV. Hooftf

lluk aan het Joodfche volk een zwiiar

oordeel van een fchrikkelyke verwoes-

tinge en een geheele omkecringe van

hun landt en hooftftadt bedreigt wort,

^og zo dat 'er nog een klein overblyfzel

zou gevonden worden, dat een over-

vloedige floffe van een blyde en Godtver:

heerlykende dankzegginge zou heb-

ben , om dat de Heere zyn volk op een

v/onderlyke wyze zou verlosfen , en hun-

ne vyanden ftreng en na verdienden ftraf-

fen : dit erkennen de verlofte ook met
dankzegginge tot Godt in het XXV. ; en

de Propheetvoorzegt in't XXVI.Hoofdft.

(dat zy dit nog eens zouden doen in den
landeJuda met een liet , of gezang ; en in

dit XXVII. Hoofdft. vinden wy een bevel

ova van het verloste volk by beurten te

zingeen. Deeze opvattinge in het alge^

meen , en op zig zelven aangemerkt

?;ynd'e, zal van weinige v/orden tegenr
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gefprooken; maar als men tot een nade-

re verklaaringe en toepasfmge komt ,

zyn de gedagten van de geleerde uitleg-

geren, daar over veele en verichei-

den. De Heer Vitringa heeft , in zyn
uitmuntende verklaaringe over dit pro-

phetifch boek, de moeite genomen om
de meeste daar van voor te flellen en te

wederleggen ; derhalven zal het on-

noodig zyn om ons hier mede op te

houden ; twee voornaame gevoelens

,

het eene van den Heere Vitringa , en

het andere van den PleereN. Hartman,
zal ik met alle mogelyke kortheit voor-

itellen , en eenige zwaarigheden daar te-

gen opperen : vervolgens zal ik myne
gedagten opgeven, en de zwaarigheden

die daar regen worden ingebragt, tragten

weg te nemen.

I. Wat het eerfle aanbelangt

;

A. De Heer Vitringa is van oordeel,

dat deze gantfche Leer-reden van
Hoofdft. XXIV - XXVn. ingefloo-

ten, ten aanzien van den letterly-

ken zin, moet gebragt- worden tot

het Joodfche volk , dat zeer zwaar

verdrukt is geworden door Antio-

chus Epiphanes en eenige van zy-

ne navolgeren; maar dat nader-

A 4 bant
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bant zeer wonderlyk door Godt
zelve verloft is geworden , onder
de regeeringe van de Machabeen :

dit brengt hy vervolgens geeftelyk

over tot de Proteftantfche Kerk

,

in de zesde en inbet begin van de
zevende Periode.

K. De redenen, waar mede hy zyn

,
gevoelen tragt te bewyzen , zyn
voornfimentlyk de?e:

A. Voor eerft ^ om dat de Propheet dui-

delyk genoeg te kennen gcevt, dat

de gelovige Joden in dien tyt , die

hier beoogt wort, om den Gods-
dienfl zouden verdrukt en vervolgt

worden , dat veele daar onder zou-
den gedoot en andere genoot-

' zaakt worden , om zig voor een
korten tyt in hooien en fpelonken

te verbergen.

I /3. Ten tweeden , om dat in deze Leer-

reden wel voorzegt wort , dat het

lant op een fchrikkelyke wyze zou
verwoell en uit^eplundcrt worden

,

niaar nergens , dat deszelfs inwoon-
ders in ballingfchap of gevangenis

,

zouden vefvoert worden.

y. Hier by kan men m de derdeplaats
"\ voe-
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voegen een reden, die de geleerde

Hartman aanvoert , en die ont-

leent is van het kleine overblyfzel,

dat in den lande zou overblyven

;

dit paft na zyne gedagten alleen op
het oordeel , dat de Joden getroffen

heeft onder Antiochüs Epiphanes

,

en niet op de oordee]en die hen
overgekomen zyn onder Nebucad-
nezar , en naderhant onder de Ro-
meinen, wanneer het lant van alle

Joodfche inwoonderen ontbloot is

geworden.

^. Voor het iaatfie zegt de ; Heer Vi-

TRiNGA, dat alle zaaken in deze
Leer^reden voorkomende , .

> zeer

naukeurig haare v.ervullinge gekre-

gen hebben ten tyde van Antiochüs
Epiphanes en vervolgens.

3. Ik bekeii , dat deze redenen my
zeer \vaarfchynlyk zyn voorgeko-
men, en my bjna in dit gevoelen
hadden overgehaalt : dog behou-
dens de eerbiedt en hoogagtinge",

^. die ik waarlyk dien grooten Godge-

^•;^ ,-,leerden toedrage, zal ik de yryheit

f,,,
nemen, _,;

:«^rom eenigezwaarighédeni die my
.'n. ., ,wederhouden Nom dit gevoe^n te

'
j A 5

' om-
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omhelzen, met een woort te oppe-
ren:

a. De eerfte is , dat de Joden onderAn-
tiochus Epiphanes wel zeer zwaar
bezogt , verdrukt en vervolgt zyn

;

maar ik weet niet dat toen het^^w^-

fche lant geheel en al verwoeft , be-

rooft en als het ware ten onderflen

boven gekeert is ; en dit zou nog-

tans gefchieden in dien ty t , die hier

bedoelt wordt , volgens Hoofdft.

XXIV. I ; Ztet de Heeie maakt het

lant ledig, en Hy maakt bet woeft:

en Hy keert deszelfs geftaltemsfe

om, dat is geheel en al om, het

onderfle boven, volgens de kragt

van het grontwoort : dog op dat

niemant mogt denken, dat dit maar
voor een gedeelte zou plaatze heb-

ben, zoo wort 'er in het 3. vers

bygevoegt , dat lant zal gantfihelyk

ledig gemaakt worden, en het zal

gantfihelyk berooft worden.

b. De tweede is , dat op de Joden ten

tyde van Antiochus Epiphanes niet

kan toegepaft worden het geen wy
lezen in het 5. en 6. vers. Is toen

het lant , zonder eenige bepaalinge,
'^'- bevlekt van- wegen zyne inwoon-

ders?
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ders? hebben de Joden toen tertyt

by uitftek de wetten overgetreden

,

de inzettingen verandert , enNB liet

eeuwig verbondt vernietigt ? nog
eens ; kan men van die tyden zeg-

gen dat de Vioek het hmdt verteert

heeft ? ik weet wel , dat de Heer
ViTPviNGA dit verftaat van de god-
delooze Joden : regt, ik verftaa

dat ook zoo; maar de vraag is of
de goddeloosheden van de Joden
ten tyde van Antiochus Epiphanes
zoo groot en algemeen zyn ge-

weeft , als hier met deze woorden
en fpreekwyzen wort aangewezen ?

dit kan ïk zonder overtuigende be-

wyzen niet gelooven. Zyn E. is

ook zelve met dit ftuk verlegen,

waarom hy ook door de wetten,
inzettingen en het eeuwige ver-

bont , niet de Mozaifche wetten en
het Synaitifche - verbont verftaat,

maar de wet der natuur , en hy is

van oordeel, dat die voornament-
lyk overgetreden en verbrooken is

,

door Antiochus Epiphanes en de
zyne , die zoo veel onfchuldig
menfchenbloet vergooten , en daar

door het lant bevlekt Ijebben; eti

dat
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rn •.-dat meent hy dat hier inzonderheit

.1 door den Propheet bedoelt is: maar

öf dit aan het oogmerk en verbandt

voldoet, laat ik aan het oordeel

van alle oplettende lezers.

' c. De dey de is , dat hier van de Joden
j-jt^i .Voorjz:egt wort in het flot van het 6.

'bc::- vers, dat 'er 'weinige in den lande
-'' zouden overbh^'en : dit weet de
"io i^lMeer Vitringa nog ecnigzints met
fiobozyn gevoelen over een te brengen

,

i'\'-~maar hy is verlegen met de verklaa*

ringe van het 13. vers, daar het ge-

tal van deze overgeblevene zoo
-• li-.'. ,Mein wort gemaakt, dat het byna
-'f geen noemens wacrdig is, ofinec-

nige aanmerkinge kan komen : dit

paft geenzins op den Itaat der Joden
ten tyde van Antiochus Epiphanes

;

gelyk een ieder moet toeftaan.

""- d. Ve vierde is , dat hier onder de
zonden des volks , die het oordeel

-
\. 'der verwoestinge over hen gebragc

L^'Liihebben 5 ook de afgodery en de

^ -ri nqbeelden dienft moet getelt worden

;

oh r/dit bewyze ikeenigzints uit de be-

^ïblxjtiaminge, waar mede Jeruzalem be-

iiij-?b ©oemt wort in het 10. vers, de

ns "

.ró;oeJle üadt is verbrooken ; daar
j>-' ftaat
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flaat eigentlyk de ftadt der ydel-

heit, buiten twyfFel zoo genaamt,

wegens de daar > in gepleegde afgo-

dery en beeldendienft ; want \?an

die zonde wort het grontvVoprt zeer

dikwils gebruikt : byzonder , en zoo
ik meen onwederfpreekelylc, bewyze
ik dit uit Hoofd. XXVïI ;;9-j,v daar

wort aller.duidelykft' voorondeji:ll:elt-

dat de Joden zig voorhencn aan

de afgodery en den beelden -'dienft

hadden fchuldig gemaakt ^n dat zy
deswegens zeer zwaar van Godt ge-

(traft waren geweeft : maar nu we-
ten wy, dat de Joden na de Eaby-
lonifclie gevangenis tot op dezen
dag toe, zig nooit wederom aan die

zonden hebben fchuldig gemaakt,

e. De 'vyfde is , dat de Heer Vit|iinga

zelve toeftaat , en kragtig bewyll: , dat

Hoofdd. XXV: 1 en 12., Hoofdft.

XXVI: 5,0, en Hoofdll:. XXVIi:
I o en 1 2 gefprooken wort vanBabels
verwoestinge : dit floot een weinig

in zyne. verklaarlnge en toepasfinge

van deze leerreden, gelyk zyn E.
zelve hier en daar ook duidelyk ge-

noeg te kennen geevt ; vooral zal

men dit ontdekken, in zyn .uitleg-

ginge
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ginge over vers 9, 10 en 11 van

het XXVII. Hooftft., waar henen

ik den lezer wyze.

f. Ve zesde is, dat van de Syrifche

-Koningen en Vorflen niet kan ge
^' zegt worden, dat zy als in een ge-

vangenis zyn opgeflooten en dat

zy na veele dagen zouden bezogt

worden volgens het 21 en 22 vers

van het XXIV. Hoofdft.

g. Ik zou nog wel eenige zwaarighe-

den, dog van minder belang, tegen

zyn gevoelen kunnen inbrengen , ge-

noomen uit eenige byzondere ver-

klaaringe over zommige verzen : als

by voorbeelt , dat zyn E. Hoofdft.

XXIV. 5 , door de wetten , inzettin-

gen en het eeuwige verbont , de wet
der natuur verftaat &c. , en dat hy
door het magtig Volk^ Hoofdft.XXV

:

3 , vermeit, de Romeinen verftaat

,

en door de tyrannige Folkeren de Sy-

liers, en door himne Stadt, de
ftadt Antiochiën ; dog deze en
diergelyke dingen gaa ik voorbyj
om dat ze my al te lang zouden
ophouden.

18 Alleen vind ik my verpligt om met
alle zedigheit, nog eenige beden-

kingen
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kingen te maken over de redenen

,

die door dien Heer voor zyn ge-

voelen bygebragt, en voorhenen
door my opgegeven zj^n.

a. Op de eerfte reden merk ik aan

;

'uoor etrjl dat ik nergens leze, dat

de gelovige Joden in dezen ty t , die

hier beoogt wort, om den gods'

dienft zouden verdrukt en vervolgt

worden; maar in tegendeel wel, dat

het Joodfche Volk om hunne zwaa-
re , hooggaande en Godetergende
zonden en ongeregtigheden zouden
geflraft worden ; ziet maar Hoofdfl:.

XXIV. 3 ' 6- Ten tweeden , dat het ze-

ker is , dat veele Joden in dien tyt

zouden gedoot en omgebragt wor-
den, maar de Propheet leert my
nergens dat de gelovige zig vooree-
nen korten tyt , in de hooien en fpe-

lonken zouden verbergen , om het

gevaar te ontwyken. De Heer Vi-
TR3NGA tragt dit wel te bewyzenuit
het 15. vers van Hoofdd:. XXIV.
daar gefproken wort van valeijen ;

dog de betekenis van het gront-

woort is zeer onzeker, en derhal-

ven kan men daar uit geen be-

wys voor zyn gevielen trekken.

h O2

X
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jb, Gp de.t!yi'ede reden g€eve ik tot' ant-

'oi. .wooim 'vooreerfi dat 'er veele yoor-

ff^^lf^zeggiögeii zyn» waar iiijiet oor-

dcel, dat de Joden door de Baby-
. p^. loniers zou overkomen., befchre-

jpi^'v^ii wort-, zonder dat 'er bepaalde-

^jj, iyk en. opzettelyk, of omftandig

.^j^'.^gerprooken wort, van hunne bal-

j.'
', iingfchap en gevangelyke wegvoe-

"Sj. ringe naar Babel, als Jefaia XXX.
::. terem, IV. VI. VIL VIII. IX. X. XIX.

^,f.,-.Joël H,&Q' Tert tweden ^ ó^ 'm

^^f ,d9ze leer-reden niet duifter wort

-r^j-vaangewezen, dat de Joden in ande-

-ox j ^^ landen zouden verörooit en ver-

ij^;..
,
dreven worden j als Hoofde XXIV : i

''^,,i-Jy 'verjirooit zyne inwoonders ; en

y. .'m het 13. vers wort duidelyk ge-

oj;.,,, zegt, dat die weinige, die levendig

,t":, zouden overblyven, m het midden

^ , j
^an andere volkeren zouden woonen.

Ir^ 'Èn tloofdft. XXVI : i5ftaat aange-

.,:
,
tekent :'dat de Heere zyn volk m

"'
alle de einden des aardryks verre hadt

\ \yyiji'eggedaan', de kragt van dit bewys
\,,,^lieeft de Heer Vitringa wel be^

r 7.;. grepen ,. waarom hy deze woorden
in een goeden zin opvat, en als een

i^gen in zich behelzende aan-

merkt^

:<i

'
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'merkt , op deze wyze : gy hebt al-

le de einden des lants verwydert^

of 'uayt mtgebrett ; maar dit floot

geweldig, als men het 15. vers

leeft in zyn verbant met de volgen-

de verzen : daarenboven lezen wy
Hooftll. XXVII: 8 dat Gcdt zyu
'volk heeft weggtftootm ^ ais Hy hem
wegnam door zynen harden isL'int ; eii

in het 1 2. vers , dat de kinderen Isra-

iels één voor één zullen livorden opgele-

zen ;.. en in het 13. vers, dat dié

geene , die m den lande ^sfur verloo-

ren zyn , en die henen gedreven zyrs

tn den lande van Egyften , ztdlen 'ko^

Tüen , en den IJeere adnhidden op zynen
heiligen berg te Jerujaleyn. Dit laat-

fte ziet duidelyk op de Joden , diö
door de Asfyriers gevangelyk wa-
ren weggevoert : en het voorgaan-
de , moet buiten twyffel gebragt
worden tot de Joden, die naar Ba-
bel gevoert v/aren.

-€. Op de derde reden dient tot ant-^

woort; vooreerfi dat het zeer waar-
fchynlyk is, dat 'er na de verwoes-
tinge van het joodfche lant door de
Babyloniers, nog wel eenige, hoe-
wel zeer weinige, gelyk hier ook

IV. T)eeU B Voor-
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voorzegt wort, in hun lant geble-

ven zyn; fchoon op andere plaat

-

fen gezegt wort, dat her gantfche

lant zou ledig zyn of iets dierge-

lyks. Ten tipjeeden , dat het nog te

bewyzen Itaat, dat wy door het kin-

nenfte van den lande , waar in die

weinige zoude overblyven , het

lant van Canaan moeten N-erftaan :

waarom niet liever het lant , waar

henen die weinige gevangelyk wa-

ren weggevoert ? te meer , om dat

'er ook aanftonts gefproken wort

van het midden dier volkeren^ (let

wel volkeren in het meervoudig ge-

tal) waar onder die weinige zou-

den gevonden worden.

: ;;d. De laatfie reden vervalt van zelve,

als myne bedenkingen tegen het

gemelde gevoelen gegront zyn,

en als myn gevoelen , dat ik aan-

ftonts zal voorllellen en bewyzen

,

ftant grypt.

B Wat nu de verklaaringe van den

Heere Hartman betreft , ik zal

,

om niet te lang te zyn , dezelve

maar kort voorftellen en aan-

ftonts op ieder ftuk myne beden-

kin-
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kingen daar tegen inbrengen. Zyn Ei
is van. gedagcen

,

i^. Vooreerfi , dat Hooftfl. XXIV:
I -16'^ moet gebragt worden

,

tot de tyden van Antiochas Epi-
plianes , en der Machabeen. Dit
hebbe ik reets wederlegt.

^i Jen tweeden , dat alles , wat hier op»

volgt , behoort tot - de dagen des

N. T. , en wel zoo

,

a. Dat hier aUermjl gefprooken wort^
van Canaans en Jerufalems ver-

woeflinge door de Romeinen ,

Hooftil. XXIV: i6'^-2o. Hier
tegen merke ik aan , dat het gantfch
niet waarichyalyk is , dat aanilonts

na de biyde " herftellinge van het
Joodfche volk, in het even voor-
gaande befchreven , van dat vreefe-

lyk oordeel zou gefprooken wor-
den, zonder dat 'er vooraf eenige
duidelyke meldinge gemaakt wort
van di<t fchrikkelyke zonden , waar
aan zich de Joden in het begin van
de dagen des N. T. zouden fchul-

dig maaken , en waar over zy zoo
zwaar zouden geftraft worden :

daarenboven lezen wy in het 20.

"Vers , dat het lant , dat hier bedoelt

B 3 wort^
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wort , zoodanig zaï vallen éat het

met ii'eêr zal opjlaan. Dit is tegen

den Heer Hartman; om dat zyn
E. van oordeel is , dat Hooftll:.

XXVII. voorzegt wort de bekecrin-

ge en de herftellinge van de Joden
in het laatfte der dagen ; en dat hy
daar en op andere plaatien fielt ^

dat de Joden als dan wederom in

het lant Canaan zullen herftelt wor-

den : ziet zyne verklaaringe over

Jerem. XXXI. Derhalven kan hy
door het lant, dat niet weer zou
opftaan, het lant van Canaan niet

verftaan.

^. Vervolgens meent zj'n E. dat

Höoftfl. XXÏV: 21 en 22 ziet

op de Heidenfche Koningryken,

die op hun beurt van Godt zouden
geftraft worden : dog het komt my
vreemt voor,, dat hier alleen zou
gefprooken worden van het ftrafFen

der Heidenfche koningen , en niet

Van de zonden, waarom zy van

Godt zouden geftraft worden : ook
kan ik op die Heidenfche Konin-

gen niet toepasfen , het geen ik in

het 22. vers leze, dat zy als m een

gevangetit^Je zonden hejlooten, en na

I-eek
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'veeie daj^m bezogt ofgeftraft worden.

. Hooftil:. XXIV ; 23 en vervolgens

het geheele XXV. Hooffl. brengt

zyn E. tot de Christen Kerk , die

grootelj'ks zou verheeriykt wor-

den, na dat de zon en maan van

den Joodfchen Hemel zoü be-

fchaamt en fchaamroot worden ;

dan zou de magt van het Heiden-

fche Romen vernietigt worden ,

Hooftfl. XXV : 2. Dan zou het

Heidenfche Roomfche rj'k tot de
belydenis van het Christelykgeloo-

ve gebragt worden , vers 3 - 7 ; en
van dien tyt aan zouden alle de
heidenfche vervolgingen tegen de
Kerk ophouden vers 8 ; dog zoo
evenwel, dat ze daar mede niet

alle verdrukkingen en vervolgingen

zou te boven komen , dewyl nog
twee vyanden tegen haar zouden
opkomen , namentlyk , Moab (^dat

is , na zyne gedagten de Turk) en
het Antichristifche Romen; maar
ook deze zouden verdelgt worden

,

vers 10, II en 12. Hier tegen
merke ik aan, 'uoereerfi dat het
zeer ongevoegelyk fchynt , dat door
de $tadt vers 2 vermeit, ds magt

B 3 van
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van hct'Heidenfche Romen moet
verflaan worden; want de magt van
een ftadt veiTchilt veel ^"^wdeStait

zelve, en hier wort van een ftadt

gefprooken , die tot een fleenhoop

zou gemaakt worden , en wel zoo
dat ze geen ftadt meer zyn zou
en dat zy in eeuwigheit niet zou
herboiit worden. : dit kan van
geen magt van een ryk gezegt wor-

' ^ den, en dit paft ook niet. op de
ftadt Romen ; vermits die ftadt nog
in iWezen is. T.en tvjceden , dat ik

niet kan begrj^pen , hoe de Turk
hier kan te pas komen, vooral als

men aanmerkt dat die Heer van ge-

dagten is , dat in het volgende

XXVI. Hooftft. eerft gefprooken
wort van de Proteftantfche Kerk,
na den eerften val van den Anti-

chrift ten tyde der reformatie of
'^hervorminge; is de Turk toen al

gedorfcht, dat is, zeer zwaar ge-

ftraft en ondergebragt ? gelyk van
Moab voorzegt wort Hooftft.

XXV : lo en II.

d\ Het XXVI. Hooftft. brengt zyn E.
tot de Proteft-antfche Kerk, ten

tyde der herv^orming of reforma-

tie,
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tie , dog de bewyzen voor die flel-

linge vinde ik niet , en als zyne ge-

dagten over het voorgaande Hooftft.

niet gelden , dan vervalt zyn ftel-

iinge over dit Hooftfl. van zelve;

behalven dat vers i gewag gemaakt

wort van den lande Juda , en dat

wy zonder dringende redenen nooit

van de eigentiyke betekenisfen der

woorden mogen afgaan ; en dat gele

liier te meer, om dat het by alle

uitleggeren valt ftaat , dat in het

begin van deze leer - reden , van de

eigentiyke gezegde Joden , en van

het eigentiyke lant Canaan gelproo-

ken wort. Voorts wil ik wel toe-

ffcaan, dat in dit Hooftfl. veele zaa-

ken voorkomen, die op de Prote-

ftantfche Kerk kunnen toegepaft

worden; maar dat bewyft niet, dat

het moet gefchieden; de Heer Vi-

TRiNGA meent , dat deze zaaken

toepasfelyk zyn op de Joodfche
Kerk ten tyde der Machabeen , en
ik ben van oordeel, dat ze moeten
verdaan worden van het Joodfche
volk na de Babylonifche gevange-

nis ; maar zonder genoegzaame be-

B 4 wyzen
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wyzen, moet men geeiie van de-

ze Hellingen aanneem en.
'* Het XXXVII. HooftlT:. verklaart

zyn E. van het Joodfche Volk, dat

in het laatfte der dagen zal bekeert

worden : dit heeft wel eenigefchyn

;

maar de zaaken hier voorkomende
wel overvvoogen zynde , zal ook
deze opvattinge ras vervallen. By
voorbeelt , kan yan het Joodfche
Volk gezegt worden , dat de Meere
wet maaU met hun getwift heeft,

als hy hen wegftiet en verwierp

buiten het lant van Canaan , en hen
reets zo veele eeuwen agter mal-

kanderen in de allerelendigfte ftaat

heeft laten omzwerven ? dit zal

niemant ftellen , en evenwel zou
dit Israël, dat hier bedoelt wort,

maar met maate geftraft worden vol-

gens vers 8. Nog eens , wy lezen

in het 9. vers , dat de zonden
van dit Israël zouden vergeven
worden, wanneer het zig van alle

afgodery en beeldendienft zou ont-

houden; dit paft geenzins op Israël

in het laatfte der dagen , want dat

volk heeft zig zedert de Babyioni-

fche gevangenis nooit wederom aan

die
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die zonden fchuldig gemaakt : Ik

weet wel dat de Heer HaPvTman
het 9. vers in het algem;en ver-

klaart van eenen vallchen Gods-

dienft ; maar wie geevt zyn E. daar

toe regt en vryheit ? alle afgodery

is wei een valfche Godsdienfl,

maar alle valfche Godsdienfl is

geen afgodery , gelyk die van de

Jod n heden ten dage. By dit al-

les komt nog, dat hier in het laat-

fle vers van Asfur en van Egypteii

gefprooken wort , en dat men zon-

der dringende redenen daar door

geen andere landen mag verftaan,

als de landen onder die naamen
bekent. Voor het laatfte merke ik

aan, dat het gantfche gevoelen van

dien Heer , in den zamenhang be-

fchout , niet wel over een te bren-

gen is , met de fpreekwyze van

ten dien dage , waar door de Hooft-

flukken zeer nauw aan malkande-

ren gehegt worden.

II. Ik gaa nu over tot het voordellen

van myn gevoelen , dat in veeier op-

zigt het gevoelen van Piscator, en

van andere vroege en laatere Godge-
leerden is 5 waar mede ook onze ge-

B 5 leer^



26AANM. OVER HET BEURTGEZANG

leerde Kant - tekenaars voor een groot
gedeelte overeenftemmen.

A Ik meen dan , dat in deze Prophe-
tifche leer -reden voorzegt wort;
'vooreerji , het oordeel dat de Heere
over het Joodfche Volk zou bren-

gen en uitvoeren , door de Chal-

deen of Babyloniers. Ten t'-jjee-

den hunne wondcrbaare vcrlosfii.gc

uit hunne elendige en beklaagely-

ke toeftant , door het ftrafFen en
onderbrengen van hunnen magtigcii

en wreden vyant; deze vyant is na

onze gedagten, geen ander als de
koning van Babel , die Gods oude
volk gevangelyk weggevoert, zeer

zwaar verdrukt en hardt gehan-

delt had ; maar die op zyn tyt ook
wederom door Godt zou bezogt

en geflraft worden, zelfs met ver-

woeflinge van het trotze Babyion

,

^n met den geheelen ondergang

van zyn magtig koningryk en wyt-

liitgeftrekte heerfchappy; door dit

middel zou Israël uit Babel verlofi:

en in de bezittinge van het ge-

wenfchte Canaan herftelt worden:
^ hier voor zouden zy den Heere
hunnen Godt, met vrolvk zingen-

de

/
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de lippen loven en danken ; en van

dit verloste volk moefb op des

Heeren bevel by beurten gezongen

worden.

B Dit gevoelen , hooftzaakelyk voorge-

ftelt zynde , zal ik nu by de ftukken

bewyzen , en van tegenwerpingen-

tragten te zuiveren.

K. De bewyzen zal ik meefl ontlee-

nen, uit den inhout van het XXIV.
en XXVII. Hooft. ; en als ik daar

uit zal bewezen hebben, dat daar

in gefprooken wort van het oor-

deel der Jooden , door de Bab3lo-

'

niers, en van hunne verlosfmge uit

Babel ; |dan moet van zelve vol-

gen, dat de inhout van het XXV.
en XXVI. Hooftft. , ook daar toe

moet gebragt worden ; om dat alle

die Hooftftukken zeer nauw aan

malkanderen verbonden worden ,

door de fpreekAvyze ten dien dage ,

die hier meer als eens voorkomt.
«. Het is zeker en het wort genoeg-

zaam van alle uitleggeren toege-

ftaan , dat in het eer(ie gedeelte van
het XXIV. Hooftft. gefprooken

wort van een zeer zwaar oordeel,

dat het Joodfche Volk in het lant

van
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van Canaan zou overkomen; wat

voor een oordeel nu dit is , moet
ons blyken uit de fpreekwyzen ,

die hier voorkomen : de Propheet

zegt in het i. en 3. vers, dat het

lant niet alleen zou ledige en ivoeft ge-

maakt worden^ maar dat ook deszelfs

géjialtems geheel en al zou omgekeert ^

en dat het lant gantfchelyk zou ledig

gemaakt en berooft worden ; hy leert

ons daarenboven, dat het lant door

den 'vloi k zou 'verteert, en deszelfs

hooftfiadt verbrooken 'worden , in het

6. vers : als ook, dat deszelfs in-

isjoonderen zouden verjlrooit ^öuorden^

in het i. vers : dat 'er zeer veele

zouden verwotft , gedoodt en 'verbrandt

<ji'orden ; en dat 'er maar eentge 'wei-

nige zouden overblyven , in het 6.

vers : dat dit getal zoo gering en klem

zou 2"v« 5 als de olyven, na dat de

hoorn gefchudt , en als de 'wyndruiven

,

na dat de oogft geemdigt is; en dat de-

ze weinige in het midden van andere

'volkeren zouden gevonden 'worden , in

het 1 3. vers. Boven dit alles wyft

hy aan , wat de oorzaak van dit

fchrikkelyk oordeel was, nament-
lyk, een zeer groote en een alge-

njeene
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meeiie verdorventlieit van het gant-

Iche volk , 'dte Gods lïuetten over o e-

treden
-i
de mzettingen verandert^ het

eeuwig verbont vernietigt , en daar

door het gantfche landt bevlekt , en een

'uloek over het zelve gebragt hadden ,

'in het 5. vers. Dit alles doet my
denken, aan een geheele verwoes-

tinge van het gantfche landt; ver-

mits nu Canaan op deze wyze maar
tweemaal verwoefl is, om de ver-

nietinge va?i het eeii'wrg.verbont , eerffc

door de Babyloniers , en daarna

door de Romeinen, zoo moet hier

ook een van die beide beoogt wor-
den : maar de verwoestinge door

^ de Romeinen , kan hier geenzins

in aanmerkinge komen , en daar is

ook niemrdit , myns wetens , die

daar aan denkt; bygevolg zo wort
hier gefprooken van het oordcel

dat de Joden zou overkomen door
de Babyloniers. Dit blykt ook
klaar uit het XXVII. Hooftft.;

want in het 8. vers wort ons ge-

leert , dat Godt zyn oude volk Israël

had weggeftoten , of uit het lant weg-
geworpen; dit is insgelyks maar
tweemaal gelchiet, djg de Jaatfte

weg-
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wegwerpinge door de Romeinen
kan hier niet bedoelt zyn ; om dat

men van dezelve niet kan zeggen

,

dat Godt toen ter tyt met maatt met
--zyn volk getwifl , en het zelve veel

minder geflagen en gedoodt had, als

hunne vyanden geflagen en gedoodt

waren, gelyk wy nogtans lezen in

het 7. en 8. vers. Derhalven wor-

den wy hier al wederom bepaalt,

tot dat oordeel , dat de Joden over-

gekomen is door de Babylo-

niers.

/3. In dit gevoelen worden wy nog
meer verfterkt, als wy onze gc-

dagten laten gaan , over de oordee-

len en ItrafFen, waar mede Godt
de vyanden van zyn volk zou be-

zoeken : deze brengen ons van zel-

ve tot den Koning van Babel , tot

de verwoestinge van zyne hoofd-

iladt, en tot de vernietinge van

zyn fflagtige en wytuitgeftrekte

hcerfchappye. Om dit ftuk wel te

vatten, zo merke ik vooraf aan,

^ dat doorgaans in het Prophetifch

Boek , na dat het oordeel van het

Joodfche Volk door de Babyloniers

voorzegt was , ook aanftonts ge-

fproo-
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fprooken wort van die ftrafFen ,

waar niede Godt de Babjdoniers

zou ftrafFen, en dat deze ftraffen

zouden beftaan in de verwoestinge

van Babel , en in de vernietinge

van het Babylonifche ryk ; als ook
dat deze ftraffen hen zouden over-

komen , om deze twee redenen

;

'uooreerji, om dat de Koning van
Babel Gods volk al te zwaar ver-

drukt had, zonder eenige barm-
hartigheit en ontferminge ; ten twe-

den, om dat hy de eere van zyn
overwinninge aan zig zeiven toe-

gefchreven , en zig daar door bo-
ven maten zeer verho vaardigt had;
daarenboven leeren ons de Pro-
pheeten , dat de oordeelen en
ftrafFen, die den Koning van Ba-
bel en zyn ryk zouden overko-
men , een middel zoude zyn tot

verlosfinge van Israël uit Babel,
en hunne wederkeeringe , en her-

ftellinge in het lant van Canaan.
Deze ftukken zyn zoo klaar en on-
tegenfpreekelyk , dat niemant daar
aan twyfFelt, anders zou ik dezel-

ve bewyzen uit Jef. XIII. XIV.
XLVil. Jerem. L. en LL, en uit

veele
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veele andere Godrpraaken. Dit al^

les vinden wy nu zeer naukeurig in

. deze Propheetifche leer - reden :

want, na dat in het eerfte gedeel-

te van het XXIV. Ho<jfrlh ge-

fprooken was van het ourdeel der

Joden door de Babyloniers , zoo
wort in het laatfte gedeelte voor-

zegt het oordeel , dat de Baby-
loniers zou overkomen, \an het

17. tot aan het 23. vers : immers
. hier wort voorzegt, dat de aarde,

of het lant jnct haare fondamenten^

op een fehrikkelyke wyze zou be-

njen^ 'verbrooken, gefcheurt en be'-jL'oo-

gen iz'orden, en wel zoo, dat het

ZOU vallen, en niet iz'eer opftaan , in

het 18, 19 en 20 vers. Dit zelve
wort van Babel gezegtJef. XIII : 1

3

daar om zal ik den hemel beroeren , en

de aarde zal be'öoeegt iz'ordenvanhaa-

re plaatze , lan ''jiegen de verbo/gent-

heit des Heeren der heirfehaaren , en

-van iz'egen den dag zynes h'ttligm

looms. Jerem. L: 34 lezen wy
^at de babyloniers zullen beroert ic'cr-

^/m,-en LI: 29 dat het lant ^ dat

is , het lant van Babel , zal beven.

Ziet ook Kab. ü : 7 i dog dat na^

der
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der komt, in het 20. en 21. vers,

vinden wy iets dat voornaamentlyk

en zoo als het ons toefchynt , al-

leen toepasfelyk is op het oordeel

,

dat den Koning van E abel, met zy-

ne onderhoorige Koningen of Vor-
ften, en zyne heirfchaaren zou
treffen : de Propheet zegt, en het

zal gefchieden ten dun dcge , dat de

Heere bezoehjjge doen zal over de heir-^

fchaaren des beogen in de hoogte^ en

over de koningen des aardbodems , op

den aardbodem. En zy ztdlen te za^

mefi vergadert worden, gelyk de ge-

vangene in eenen pit, en zy zullen

bejlöoten vuorden in eene gevangenisfe

,

maar na veelè dagen weder bezogt

worden. De woortjes maar en we-
der , worden in den gronttext niet

gevonden ; daar ftaat eigentlyk , En
na veele dagen ztiUen zy bczogt wordefi :

wie is nu deze hoogt' in de hoogte an-

ders , als de Koning van Babel ?

immers van dezen lezen wy zeer

nadrukkelyk Jef. XIV: 12, 13 en

14. hoe zjt gy iiit de?i EIe?nel geval-

len o morgenjterre , gy zoom des dage"

raads 't hoe zyt gy ter aarde nederge-^

houwen, gy die de heidenen krenkt et-,

IF. Veel C "
' td
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en zddet in uw herte , ik zal im He-
mel opklimmen , ik zal myn troon bo-

'ven de fterrcn Gods verhoogen : en ik

zal my zetten op dm herg der zamcn-

kom(ie , aan de zyden van hrt noor-

den , ik zal boven de hoogte der 'x-oiken

klimmen., ik zal den allerhoogften ^e-

lyk wolden» Van dezen hoogcn in

de hoogte voorzegt nu éle Pro-

pheet , dat de Heere bezoekinge

zal doen over zyne heirfchaaren

,

en onderhoorige Koningen of Vor-
ften, en hy leert ons nog nader,

hoe en op Vv'at wyze zulks gelchie-

den zou ; zy zoudei te zamen als

gevangenen vergadert, en in een ge-

vangenis opgeflooten worden; in

dien ftaat zouden zy eenigen tyt

blyven , en dan na veele dagen be-

zogt worden met dat oordeel , dat

de Heere over hen zou brengen:

dit paft in volle nadruk en in alle

omftandigheden , op den koning

van Babel ; en ik twyfrele , of uit

de oude gefchiedenis , wel een ee-

nig voorbeeldt kan bj^gebragt wor-

den , ' waar op dit oordeel in alles

zoo toepaslelyk is, gelyk het op
hem is; want de gefchigtfchryve-

ren
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ren verhaalen ons , dat de Stadt
BabyIon door Cyrus aangetafl en
berent wieit , op eenen ty t , dat de
koning van Babel met zyn magtige
heirfchaaren , onderhoorige Kunio-
gen en Vorften daar in was ; en dat

Cyrus, geen kans ziende om die
ftadt fchielyk in te neemen , dezel-
ve met zyn heirleger omcingelt en
nau ingeflooten heefc : hier door
wiertde koning, met alle die gee-
ne,diein dedadt waren, als in een
gevangenis opgellooten ; zo dat 'er

niemant uit of in kon komen : dit

duurde twee jaaren lang, en toeiT

wiert de fcadt ingenomen en ver»
woefl, de Koning en de meeste
van zyne Vorften en krygsknegten
wierden gedoot -en omgebragt;^ en
dit is het zelve dat de Propheet hier
voorzegt, dat zy te zamen vergadett
en Gpgejhotcn zynde , na vcele dagen
:touden kezogt 'worden. Niet iange
na dien tyt is vervult geworden , het
geen de Propheet voorzegt in het 23.
vers 5 de maane zalfchaamrood wor-
den , en de z^onne zal befchaamt wor-
den \ dit ziet op den ondergang van
Babels magtige en heerlj^ke Heef-

C 2 fehappy;
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fchappy; vergelykt hier mede Jcf,

XIII: lo , daar Babels ondergang
en verwoestinge byna op dezelve
wyze befchreven \vort; iz'ant , zege

daar de Propheet , de fterren des

hemels en zyne gefternten zullen haar

hgt niet Iaaten ligten : de zonne zal

verdmficYt 'ji-orden^ ivanneer zy om-

gaan z,al^ en de maan zal haar ligt

met laten fchynen. Daarenboven le-

zen wy Hooftft. XXV: 2. :^XVI:

5, 6. en XXVII: 10, 11. dat de

'uaste , de hooge en de 'verhevene Stadt

geheel en al zou 'vcwoeft , vermeit,

en tot een fteenhoop gemaakt worden ,

en wel zoo , dat zy in eewjiighctt

met zal herboitt 'üjorden. Dat wy nu
door deze ftadt geen andere , als

BabyIon kunnen verftaan , toont

het verbandt duidelyk aan, en de
Heer V i t r i n g a bcwyll; het zeer

kragtig, in de vei^klaaring van die

aangehaalde plaarzen. Dit doet

ons dan ook met reden vaft Hel-

len en geloven, dat het oordeel

liooftft. XXIV: 17-23 tot den ko-

ning van Babel moet gebragt wor-
. den. By dit alles komt nog, dat

de twee gcmckk redenen , waarom
Godt
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Codt den koning van Babel zou
ftraiTen , ook, hier ter plaatze ge-

' vonden worden : de eerfie was , dat

hy Gods Volk te zwaar verdrukt

en vervolgt had , zonder eenige

barmhertigbeit en ontferminge :

hier over klaagt dit volk ook, in

het tweede gedeelte van het ló.

vers , van het XXIV. Hooftfi:.; dog ?iu

zegge ik, ik 'ui;orde mager ^ tk 'juorde

mager , ÏVee my ! de truulooze héiiide-

ïen troitlooslyk 5 e?2 met tronloBsbcit

handelen de troulooze tronloosljk -

daar op volgt dan het oordeel , en
de ftraffen van Babel, gelyk dit na-

der zal blyken uit de ontleedinge

diQ wy van deze Leer -reden zul-

len opgeven, Ve tweede reden was ,

dat de koning van Babel zich bo-
ven maaten verho vaardigt had ; dit

zelve vinden wy ook hier niet dui-

iler voorgeftelt , in het 20. vers

,

gelyk ons reets gebleken is. xVoor
het laatfte hebben wy nog aange-
gemerkt , dat de Propheeten ons
ieeren , dat de oordelen en llraf-

fen, die den koning van Babel en
zyn ryk zouden overkomen , een
middel zoudqn zyn , tot israëls ver-

C 3 iosfiii-
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losfinge en herüellinge in het lant

van Canaan : dit zelve wort ook'
geleert in deze Prophetifche Leer-
reden, gelyk dat insgelyks uit de
ontleedingc blyken zal.

Deze bewysredenen , die ik tot

ilaavinge van myn gevoelen heb
aangevoert , zyn myns bedunkens

"

in een zaak , die zo duister en vol

van zwaarigheden is, als deze,
kragtig genoeg om iemant te over-

tuigen, dat deze Prophetifche leer-

reden moet gebragt worden, tot

dien tyt , waar toe wy dezelve ge-

bragt hebben.

2 Het geen men hier tegen inbrengt,

is van dat gewigt niet , dat het my
van myn gevoelen kan aftrekken.

a. Focreetjt zegt de Heer Vitringa,
( dat het oordeel , dat de Babyloniers

onder Nebukadnezar over de Jo-

^ den hehben uitgevoert , hier niet

kan beoogt worden ; om dat in de
gantfche leer -reden vooronderflelt

wort, dat Zion en Jeruzalem zou-

den overblyven; nu is het zeker,

dat die beide door Nebukadnezar
tot de gront toe verwoeil: zyn : tot

natwoort dient , vooreerft , . dat in

het
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het 10. cii 12. vers duidelyk ge-

noeg geleert wort, dat Jeruzalem
zou verwoefl worden; want daar

lezen wy,' datdeftadt verh'ooken is

,

en dat 'er in dezelve niet anders vjas

overgebleven als ver''J!;oestmge. Ten
tisjeeden^ dat ik in de gantfche' leer-

reden, gQ^w de minfte bew^'s vin-

de, dat Zion en Jeruzalem in dit

oordeel zouden overblyven : ik le-

ze wei , lïooftft. XXIV: 23 , ~daf
de Heet e der Heirfchaaren op den berg

Zion^ en ie Jertizde??i zou regeeren:

maar v/anneer zou dat gefchieden?
Zou dat plaats hebben geduurende
het oordeel, dat over de Joden
zou komen? niet minder als- dat:

de Propheet zegt duidelyk, dat dit

gefchieden zou op dien zelven tyt

,

als de zon en maayi befchaamt , en

fchaamröot ztdlen vi-orden ; dat is

,

wanneer Eabels magt en heer-
fchappy

, geheel en al zou ophou-
den : dit zou by trappen gefchie-

den; eerji zou de ftadt Babyion
verwoed , en deszelfs Koning met
zyne VorUen en Heirfcharen daar

in bezogt en geftraft worden; en
dit zou voor Israël den weg baa.

C 4 nen
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nen , tot hunne verlosfmge en we-

derkeeringe naar Canaan : daar ?ia.

zou hctgantfche Babylonifche Ryk
ondergebragt en verwoed worden

;

en dit zou gefchieden, wanneer de

Heere wederom te Zion en teJeru-

zalem zou regeeren , en wanneer 'er

' voor Z3^ne oudflen aldaar heerlyk-

lykheit zou zyn : dit ftemt ten

vollen over een met de gefchiede-

nis van dien tyt ,
gelyk bekent is.

ïk merke hier in het voorb\gaan
aan , dat de zon en maan , die haar

glans en heerlykheit zouden ver-

liezen , hier geftelt worden tegen

den Heere en tegen zyne oudften

pf overften , die te Zion en teJeru-

zalem in heerlykheit zouden regee-

ren : dit bevestigt my in myne
gcdagten , dat wy door de zon en de

maan hier ter plaatze moeten ver-

Haan , de Babylonifche Heerfchi^p-

py, en door haare befchaajninge of
Verduisteringe , haaren geheelen

ondergang. Daarenboven leze ik

wel Hoofcft. XXVI: i , dat 'er in ,

den lande Jiida een fterke Stadt zou-

zyn , en Hooftil. XXVII: 1 3 , dat

de veiib'ooide Jooden zouden ver-

gadert
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gadert worden , en dat zy den Hee-

re zouden aanbidden, op den heili-

oen berg te Jeruzalem : maar het ee-

ne en het andere zou plaatze heb-

ben , als Zion en Jeruzalem zou-

den herbout zyn. Ziet iets dierge-

lyks Jerem. L: 5, 28, enLI: lo,

35, 50.

(>> De andere tegenwerpingen , die de

Heer Vitringa tegens ons gevoe-

len heeft ingebragt , zyn uit myn
voorige beredeneerde gemakkelyk

op te losfen; als by voorbeelt, dat

hier nergens gezegt wort , dat het

Joodfche Volk in ballingfchap zou
vervoert worden; en dat onder de

zonden van dat volk , ook nergens

de afgodery en beeldendienfl gerelt

wort; als ook, dat de Joden niet

om hunne zonden zouden geflraft,

maar om de zaake van den Gods-
dienft verdrukt en vervolgt wor-

den. Deze en diergelyke zwaarig-

heden hebben wy reets opgeloft,

en zullen het gezegde niet herhaa-

len.

y. Het eenigfte myns wetens , dat te-

gen myn gevoelen nog zou kunnen
ingebragt worden 5 is , dat het zeer

C 5 %Yarir-
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waarfchynlyk is, dat wy Hooftft.

, XXIV: 17 en i B , door de iw-jjoon-

ders' des lants , en door de aarde , niet

de Babyloniers en hun lant, maar
de Joden en hun lant moeten ver-

ftaan; om dat 'er in het voorgaan-

de alleen van deze gefproken was,
en dat wy daar by moeten blyven,

zoo lang als 'er geen ander volk en
lant met naame genoemt wort : de-

ze zwaarigheit zou ons buiten

twyfFel gemaakt worden, door de
gene , die het gevoelen van Hart-
man omhelzen : dog ik antwoor-

de, dat, als dit gevolg doorging,

die Heer, en andere uitleggeren,

door de koningen der aarde in het

21. vers, ook de koningen van Is-

raël moesten verftaan, en niet de

Heideniche koningen, in het be-

gin van de dagen des N. T. , gelyk

hy meent : als ook dat hy dan

geen vryheit heeft , om door het

lant 'van Jiida^ Hooftll. XXVI: i

het lant van de Proteftantfche Kerk
te verdaan , maar het Joodfche

lant : daarenboven in deze Pro-

phetifche leer - reden , wort meer

als eens van een iladt gefprooken

,

als
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als Hooftft, XXÏV: 10, XXV: 2,
XXVI: I, 5 en XXVil: 10 : ging

nu de voorgeflelcle zwaarigheit

door, dan moeft men overal door
die Had, Jeruzalem verflaan; en
nergens Babyion, of eenige ande-

re ftadt, om dat die met naame
niet genoemt wort ; maar dit zal

geen een van de uitleggeren toe-

itaan : mag en moet ik dan door
die ftadt. Babyion of een andere

ftadt verdaan, zo als het verbant

en de zamenhang medebrengt, on-
aangezien dat 'er eerft van Jeruza-
lem gefproken was, en dat 'er na-

derhandt geen andere ftadt met
tiamie genoemt wort; zo mag ik

ook hier door het lant, het Baby-
ionifche lant, en door deszelfs in--

woonderen , de Babyloniers ver-

ftaan ; of fchoon die niet uitdruk-
kelyk genoemt worden , en dat 'er

voorhenen gefprooken was van het
lant Canaan en deszelfs inwoon-
deren, ais maar het verbant van
zaaken ons daar henen leit ; hier

van vint men menigvuldige voor-
beelden 5 in de Prophetifche fchrif-

ten

,
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ten ,
gclyk een ieder weet en toe-

ftaat.

<^- Voorts zal misfchien iemant nog
eenige zwaarigheden tegen ons ge-

voelen maaken , uit zommige
fpreekwyzen , die hier en daar voor-

komen 5 en die ons tot de dagen des

N. T. fchynen te leiden , ais by
voorbeelt Hooftft. XXV: 6 , 7 , 9.

Maar een ieder, die de verhevene
fpreektrant van de Oosterlche Vol-
keren kent, zal daar omtrent wei-

nig ofgeen zwaarigheit vinden : hoe
ik deze fpreekwyzen verklaare, zal

men kunnen zien , uit onze ontlee-

dinge.

Uit het geen ik nu tot dus verre ge-

gezegt en bewezen heb , blykt klaar

,

dat deze Prophetifche leer-reden moet
gebragt worden , tot het Joodfche
Volk , dat om lumne zonden en onge-

regtigheden, zeer zwaar van Godtzou
geftraft worden, in de vcrwoestinge

van haar gantfche lant , door de Baby-

loniers ; maar dat daar na getugtigt en?

verbetert zynde, uit Babel zou verloft

en in het lanc van Canaan herftelt wor-

den; en dat daar toe de ondergang van

Babyion en \m de Babylonilche

heer-
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heerfchappy , den weg zon baancn.

Wil nu iemant deze flukken te gelyk

met een geestelyk oog (zoo als men
zegt) befchouwen , en die aanmerken

,

als Prophetifche voorbeelden van
zaaken , die daar na zouden gebeuren

,

voornamentlyk ten tyde der hervor-

minge ; en vervolgens in het laatfte

der dagen : ik gunne hem die vryheit

,

en wil daar over met niemant twisten.

Om nu den gantfchen inhout van de-

ze Prophetifche leer-reden , in haar ver-

bant en zamenhang , volgens myn op-
vattinge , des te klaarder te verflaan , heb
ik het nodig geoordeclt, een korte en
zaakelyke ondeedinge over deze vier

Hooftllukken hier te laten volgen.

In het XXIV. Hoofcftuk vinden wy

,

I. Voorterfi een voorzegginge van dat

oordeel, dat Godt door de Eabylo-
niers over- de Joden zou brengen
en uitvoeren, vers i - 12. Over de-
ze verzen heb ik alleen aantemerken

;

'vooreerfi , dat wy in het 10. vers door
de 'jvoesteftadt moeten verflaan, Jeru-
zalem , en dat 'er eigendyk ftaat , de

ftadt der ydelheit ; zoo genaamt wegens
de daar in gepleegde afgodery en
beeldendienft

, gelyk ik reets voorhe-

hen
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' nen' gezegt heb. Ten tweeden , dat ik

niet den Heer Vitrïnga , door den mojl

en den iz'yn^ in hct7. en 9. vers, alle

ItofFe van blydfchap en van vrolyk-

heitverftaa; want als die ontbreekt,

dan wort 'er gezegt , dat de wyn ont-

breekt ; dit is dan het zelve met de vol-

gende woorden , waar in de Propheet
zyn meeninge nader verklaart; hy
zegt , alle die blyhartig waren , ztigten ,

en zoo vervolgens.

II. Ten t'-jjeeden ontmoeten wy hier een
belofte van een heerlyke veiiosfinge

en blyde uitkomfl van zaaken
, ge-

daan aan eenige weinige, die overbly-

ven , en het oordeel ontkomen zou-
den; deze zouden overvloedige ftof-

fe hebben , om zich wederom te ver-

heugen en te verblyden, in den Godt
hunnes heils. Hem te loven en te

danken , waarroe zy ook andere niet

te vergeefs opwekken:
A. Dit geeft de Propheet op, in het

13, 14, 15 en lovers, het i. ge-

deelte : merk hier aan, dat het He-
breeulche woortje » 3 in het be-
gin van het 13. vers, door -jjatit

overgezet , buiten t\/yfrel door
maai' moet vertaalt worden : dit

heeft
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heeft de Heer Vitringa te regt

aangemerkt en hy beroept zich

op Glasfius Gram. S. Lib. 3. Dat
dit woortje deze betekenisfe heeft,

zullen wy aanwyzen over de ver-

klaaringe van het i o. vers , vau
het XXVII. Hooftfl. ; ik merke nu
alleen maar aan , dat het hier geen
andere betekenis kan hebben , vol-

gens het verbant van deze woorden
met de voorgaande; ?naar ^ in te-

genftellinge van het voorgaande be-

dreigde oordeel , maar tn het bin-

nenjh van den lande, in het jniddcn

dezer i'olkercn , of die volkeren
,

waar onder de Joden verflrooit wa-
ren , zal het aizQo 'jjezen

, gelyk de

affchnddinge des öhfsbooms , gelyk de

nalezingen , wanneerde iVynoog ftgee'm-

digt is ^ deze ztilkn haarejtemme op-

heffen , z,y 'zullen 'VTGolyk zingen , en
zoo voort.

B Tegen deze dierbaare en uitmunten-
de belofte, v/ort nu vervolgens een

,
bedenkinge of zwaarigheit ingebragt

,

die de Propheet op een gantfch na-

drukkelyke wyze voorfcek, en weg-
neemt ; ,

i^< Aller-
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K Jlïereerji voert hy hier zeer fchic-

lyk en önvenvagt fpreekcnde in

die weinige regtvaardigen , van
welke hy voorzegt had , dat zy we-
gens hunne heerlykc verlosfinge

zouden juichen en vrolyk zingen

;

maar deze , zig als nog bevindende
in het midden van die vreemde vol-

keren , door welke zy zeer hart en
troulooslyk gehandelt wierden ,

roepen daar over al zugtende en
klaagende uit, in het 2. gedeelte

van het 1 6. vers , dog nu zegge tk ,

ik ia'orde mager ^ ik 12;orde mager.
Wee my I de trotilGOze handelen trou'

hoslyk , en met trohloosheit handelen de

troiiloGze i troulooslyk : als of zy tot

den Propheet hadden willen zeg-

gen ; gy beloovt ons wel , dat wy
vrolyk zullen zingen , en van we-
gen de heerlykheit des Fleeren,

juichen ; maar het is 'er zoo verre

van daan, dat wy in tegendeel

moeten zugten en klagen ; in plaats

van verloft te zyn, worden wy hoc
langer hoe magerder , en tot op
het gebeente toe uitgemergelt ; en
dit wort ons veroorzaakt door on-

ze magtige Vyanden, de Babylo-

V
' niers.
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niers, die troiüoo^lyk met ons han-
delen ; vergelykt hier mede Jefaia

XLVII: 6, Jerem. L: 33, en in-

zonderheit Jef. XXI: 2.

tl. Op deze weeklagte en moedeloo-
ze taal , antwoort nu de Propheet
tot hunne vertroostinge , in de
Volgende verzen ; hy went zig in ee-

nen heiligen yver , en in een llerke

gemoetsbeweegiiige tot Israëis vy-
anden; en hy verkondigt hun , de
Ichrikkelyke en vreefelyke ooidee-
len en ftrafien , die de Heere over
hen zou brengen, en die voor Is-

raël den weg zouden baanen, tot

hunne verlosfmge. In dit gantfchc
vertoog van zaaken ontdekt zich
klaar de verheven Geeft van on-
zen Propheet; urji doet hy het
kleine overblyfzel, als verftelt over
haare zeer beklaagelyke toeftant,

gantfch onverwagt fpreeken en uit-

roepen, ïk worde mager, ik worde
mager, fVee my! en zo vervolgens:
daarna went hy zig niet minder
fchielyk en onverwagt , ontftookeii
in eenen heiligen yver over zyii

volk , en in een regtmatigen toorn
tegen deszelfs vyanden , en hy roept

IK Deel D deze
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deze van Gods wegen toe, de vtec'

ze en de kml , en het jirik over u , o

In-jüoonders des la^its ; in het i. ge-

deelte van het 17. vers. Vervol-

gens befchryvt hy het oordeel zelve

dat hen treffen zou ; eer^t en in het

algemeen van het 2. gedeelte van
het 17. tot aan het 20. vers; ten

i'weeden en in het byzonder ; aanwy-

zende, hoe -de Heere den koning

van Babel , zjne Heirfchaaren en

Vorften zou bezoeken, in het 21

en 22. vers ;" en hoe eindelyk de
gantfche Babylonifche Heerfchappy
een einde zou nemen ; wanneer in

tegendeel de Heere der Heirfchaa-

ren , op den berg Zion en te Jeruza-

lem zou regeeren , en wanneer 'er

heerlykheit voor zyne Oudften al-

daar zyn zou, vers 2'^.

Het XXV. Hooftfl. behelft in zig een

lof en dankzegginge tot Godt, over de

wonderbaare wegen , die hy met zyn
volk had ingeflagen , zo in hen te verlos-

fen, 'als in het onderbrengen van hunne
vyanden.

J, Deze dankzegginge wort gedaan door

eenen voornaamen voorganger van

Gods volk;

A. Hy



JESAIA XXVII. 2-13. 51

A. Hy zegt in het i. lidt van het i.

vers, hare, g). zyt myn Godt , u zal ik

verhoGgen , i^iz'e naame zal ik toirn.

B. Hy toont vervolgens aan , W2.t hem
tot deze dankzegginge verpligtede

:

«. Dit ftelt hy in 't algemeen voor in

het 2. lidt van het eerfte vers , 'wmt

gy hebt iz'onde?' gedaan : trji;-e raatflaa-

gtn van 'uerre zyn '-jjaaïheit m vastig-

heit.

a. Dit breit hy verder uit , aanwyzen-
. de, waar in dat wondet beftont.

«. I^^ooree, ft , de Heere had Babyion tot

den gront toe laten verwoesten , eri

wel zoo, dat zy in eeuwigheit niet

zou herbout worden , in het 2. vers

:

en het gevolg daar van was , dat een
magtig volk Hem des wegens zou
eeren , en dat de ftadt der tyrannige

volkeren Hem zou vrezen vers 3.

Hier denken wy aan de Meden en
Perfen , die de Heere gebruikt heeft

om zyn oordeel over Babel uit-

tevoeren , en die Hem , wegens
hunne gelukkige onderneemingen
tegen Babel , zouden eeren en
vreezen ; dit hebben zy ook ge»

toont , vooral de Perlen , als zy
Israël, om hunnes Gods wille in vry-

Ds heit
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heit hcrftelt, en met weldaden overla-

den hebben.

;3. Ten tweeden^ de Heere had zyn arm
en magteloos volk onder de aller-

zwaarfle verdrukkingen bewaart , be-

fchermt en eindelyk verlofl

:

a. Dit vinden wy voorgeftelt , in het

4. en 5. vers.

b. De gevolgen daar van zouden zyn

,

I. Vooreerfl, datHy by deeze gelegen-

heit ook aan andere volkeren een
ruime en overvloedige ftoffe tot

vreugde en blydfchap zou ver-

fchalFen; dit is by ons die maaltyt,

daar wy van lezen in het 6. vers.

Hier ftaat v/el, dat deze maaltyt

zou gegeven worden op dezen berg ,

dat is , op den berg Zion ; maar
dit laat zig zeer wel vatten ; im-

mers weten wy , dat by gelegen-

heit, dat Gods volk uit Babel ver-

lofl en in het lant Canaan , in

Zion en Jeruzalem herftelt wiert,

ook alle andere volkeren , die wel

eer onder het juk van Babels wre-

de heérfchappy gebukt en gezugt
hadden , in vryheit zouden herftelt

worden , en zig deswegens ook
verheugen en verblyden : verge-

lykt

i
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lykt hier mede Jerem. XXVII: 7

,

en inzonderheit Jelaia XIV: 6, f.

die^ naamentlyk de koningvan Ea-

bel, dte de- 'volkeren plaagde in ver-

bolgenthtit , met tem plaagt zonder op-

houden ; die in toorn ^ver de Heidenen

heerjchte , die lijort njeyoclgt z'nder'

dat het iem^nt kan afii'eeren. De
gantfcbe aarde rufi , zy is Jhlle : zy
maaken groot gefchal met gejuich,

, Het t'-ji'eede gevolg van Israëls

vvonderbaare bewaaringe en verlos

-

fmge zou zyn, dat daar door alle

vooroordeelen en nadeelige ge-

dagten zullen weggenomen worden,
die de Heidcnlche volkeren wel
eer tegen het Joodfche volk had-
den opgevat , wanneer de Heere
de Godt van Israël had toegelaten

,

dat hun lant en fleden verwoefl,
en zy zelve gevangelyk weggevoerc
wierden : hier uit bcflooten zy,
dat Israël het waare volk van Godt
niet was. Maar die bedekzelen en
vooroordeelen zouden nu verbroo-
ken en weggenoomen woi'den, in

het 7. vers. De Heer Vitringa

geevt nog een andere verklaaringe

D 3 over
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over dit vers , die ook zeer wel
met myn gevoelen beftaankan.

3. Het derde gevolg zou zyn , dat van
dezen tyt af aan alle verdrukkin-
gen en vervoegingen , droef heit

,

befpottinge en veragtinge zouden
ophouden, in het 8. vers.

II. Deze dankzegginge , door eenen
Voorganger van Gods volk opgehee-
ven, zou door het gantfche volk be-

antwoort worden :

A. Dit voorzegt de Propheet in het 9.

vers, en men zal ten dien dage zeggen^
ziet , deze is onze (^odt , 'ivy heai?en

Hem ver'-ji'agt , en Hy zal ons ztlig

maaksn, of liever, Hy heeft ons z^ltg

gemaakt of verloji. Deze is de Heer ,

,
ijuj hebben Hem verwagt , lay zullen ons

'verheugen en 'vcrblyden in zyne zalig-

heit,

B. De redenen, waarom zy zig voor-
taan zoo zouden verheugen en ver-

blyden , zyn deze :

è?. Vooreerft , om dat de Meere door zy-

ne almagtige ham zyn volk beflen-

dig zou bewaren, vers lo'S '^^m de

bant des tj.eeren zal 0^ dezen berg nis-

ten.

ï:f
Ten tweeden , om dat hy hunne na-

buu-
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buurige v^^anden, die hen geduurig
ontruft hadden, en waar onder Mo-
ab de voornaamfte was, zoii bezoe-
ken en ftraffen , vers 10^, iT, 1-2.

Het XXVI. Hooftftuk vervat in zig

eenen lofzang, behoorende tot dien

zelven tyt : dit blykt klaar uit het op-
fchrift, in het i. lidt van het i. vers,

tm dim dage zal dit liedt gezongen wor-
den^ in den lande Juda; en dit zal ons
nog nader blyken , uit den inhgut
zelve van dit liedt. Wy merken het

aan als een Beurtzang, waar in ver-

fcheiden perfoonen malkanderen toe-

zingen.

I. De Lofzang wort opgeheven, door
eenen voornamen Voorganger van
Gods volk , en deze
A. Betuitgt allereerfl, dat 'de Joden nu
aan Jeruzalem een flerke Stadt had-
den, vermits Godt het heil ftelde tot

muuren en voorfchansfen , in het 2.

lidt van het i. vers.

B. Op
'
dien gront went hy zig vervol-

gens
,

N. Fcoreerfi tot de wagters van Zion en
Jeruzalem, en beveelt hen, om het
regtvaardige volk met opene deuren
en poorten daar in te laten, om

D j, dat
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dat de Heere, op welken zy met
vrugt en voordeel vertrout hadden,

een vaft voorneemen had , om zyn
volk , dat de getrouwigheden be-

waart, by de vrede te bewaaren,

vers 2 en 3.

5. Ten tweeden tot het volk'van Godt,
hen vermaanende , om altoos op den
Heere te vertrouwen, niet alleen,

om dat Hy een eeuwige rotfteen is,

op welken men veilig kan en mag
vertrouwen; maar ook om dat Hy
Babvlon , de Hoofiftadt van hunnen
magtigen vyant airede vernedert

had , en eerlang nog verder zoude
vernederen , in het 4, 5, en 6,

vers. Omtrent het 5. en 6. vers,

merken wy aan, dat 'er eigentlyk

ftaat , want ' Ey heeft de hooge ge-

zetene nedergebogen , de verhevene

Itadt; Hy zal ze vernederen &c :

dit leert ons, dat Babyion by trap-

pen zou vallen en te gronde gaan.
" Dit is ook gefchiet, gelyk ik met

weinig moeite uit de gefchiedenisfen

van dien tyt zou kunnen aantoo-
' nen.

^ Ten derden went zig de fpreeker

tot Godt zelve 5 aamvyzende dat de
'

• wegen
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wegen , die de Heere met zyn volk

had ingeflagen , ten hoogden regt-

vaardig , en daar en boven ooii goet

en heilzaam voor het zelve waren

geweell:.

tu. Dit ftelt hy voor in het 7. vers , het

padt des regt-vaerdigen is geheel effen :

den gdng des regtvaerdigen ^weegt gy
regt. Wy vertaaien deze woorden
met den Heere Vitringa, de weg
*uosr den regtvaerdigen is zeer regt,

dat is, de weg, welke Godt met
den regtvaerdigen inflaat , is ten

hoogften regtvaerdig : Gy Heere, die

regt zyt , regt den gang des regtvaer-

digen^ 'As na een pasloot of rigt-

fnoer.

/3. Dit bewyffc de fpreeker nog nader,

uit het geene toen ter tyt gefchiet

was.

a. De geloovige Joden waren door

Gods regtvaardige oordeelen opge-

wekt, om den Heere te zoeken,

en zy hadden uit zyne gerigten ge-

regtigheit geleert, in het 8. en 9.

vers.

b. Integendeel hunne goddelooze vy-

anden hadden uit hunne verhop-

ginge en verhefRnge niet geleert,

D 5 om
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om Godt daar van de eere en heer-

Jykheit te geven : uit dien hoofde
zouden zy ook, 'volgens de ver-

wagtinge van Gods volk, regt-

vaerdig door den Ileere geflraft

worden, tot hunne diepfte verne^

deringe, in het lo. en ii. vers.

II. Hier op zingt nu het verloste volk

van Godt, dat zo even vermaant was,
om te vertrouwen op den Heere, die

hunne vrede zou bewaren , en het be-

tuigt in een fpraakwendinge tot Godt
zelve, dat zy op Hem vertrouden , en
zig verzekert hielden , datlly voortaan

hunne vrede zou beftellen , voornaa-

mentlyk , om dat Hy tot op dien tyt toe
' alle hunne zaaken, zoo gelukkig en

voorfpoedig, had uitgerigt; gelyk dat

gebleken was in hen te verlosfen van

die vreemde Heeren , de Koningen van
Babel, die over hen geheerfcht had-

den , maar die nu door Hem gedoodt

en verdelgt waren, en wel zoo, dat

zy nooit wederom zouden opflaan,

en zig verheffen , om hen te overheer-

fchen', in het 12, 13, 14 vers.

ÏIÏ. De eerfte fpreeker vat vervolgens

het woort wederom op, en hy ver-

toont aan den Heere, dat Hy zyn
volk
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volk voorhenen wel zeer vermenig-
vuldigt , en grootelyks verhcerly^t
had^ maar dat Hy hen daarna regtvaer-,

dig om hunne zonden g^ftraft, en in
vreemde landen verilrooit had ; en dat
zy in die allerelendigfte Haat, onder
zyne gedugte oordeel en niet ongevoe-
lig, en hartnekkig waren gebleven;
maar in tegendeel den Heere gezogt
en gebeden hadden , tot een bewys

,

dat zy waarlyk uit zyne gerigten ge-
regtigheit gel eert -hadden , en dat zy
daarom ook hadden kunnen vervvagten

,

dat Hy hen zou verlosfen , in het 1 5 ]

16, vers.

IV. Hier tegen betuigt nu dit volk wel ,

dat alle moeite
, pyn en fmerte , op

zig zelven vrugteloos , en te vergeefs
was geweefl: tot hunne verlosfinge, in
het .17. en 18. vers : maar de eerfte
fpreeker, die een flerk gelovige ver-
heelt , verzekert hen dat alles gelukkig
en voorfpoedig voor hen zou afloo-
pen, en dat de Heere alle hunne vy-

-

anden zou onderbrengen , en ftraffen ,

vers 19, 20 en 21. Hier toe brengen
wy ook het i. vers van het volgende
XXVII. Hooftft.

^ f

n
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In de volgende verzen van dat

Hooftft. , vinden wy een bevel om van

het verloste volk by beurten te zin-

gen : den zin en de meninge van dit ge-

zang zuilen wy nu wat nader open-

leggen y en verklaaren.

vers 2.

Ten dien dage zal Vr een iL'yngaart van
rooden wyn zyn, zingt van dcnzelven by

beurten.

Te?i\dien dage , dat is , in dien tyt, als

het Joodfche volk uit Babel verloil, en

in het lant van Canaan herftelt was : dan

zal Vr een 'uuyngaart 'van rooden "X'yn zyn.

Ik zal my niet ophouden met de bete-

kenis van het Hebreeufche woort, hier

door rooden wyn vertaak ; die luft

heeft, kan hier op nalezen, het geen

de Heer Vitringa in zyn verklaaringe

over deze plaatze, en de Heer Alb.
ScHULTENS in zyn uitlegginge over

Job XVI: i6, gefchrcven hebben : ik

merke alleen maar aan , dat wy , wat de

letter aangaat, moeten denken aan ee-

nen voortreffelyken wyngaart , wiens

vruggen root van kleur, aangenaam van

fmaak, en fterk van uitwerkingen zyn:

vergelykt hier mede Deutr. XXXII: 14..

peze wyngaart verbeelt ons in het

gees-
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geestelyke , het Joodfche volk na hun-

ne verlosfinge uit Ëabel, en herfteUin-

ge in het Jant van Canaan , daar het zel-

ve, als een wyngaart , op nieuws ge-

plant was geworden.

Dikwils komt dit volk , in de gewy-

de bladeren voor , onder de zinnebeel-

dige benaaminge van eenen wjaigaart,

als Pfalm LXXX , Jef. V , Matth. XX
en XXI , Luc. XIII en elders. Zommi-
ge twyffelen , en dat met reden , of wel
ooit een ander volk, behalven het Jood-
fche , in de H. Schrift , onder het zin-

nebeelt van eenen wyngaart wort voor-

geftelt. De overeenkomften , die tus-

fchen eenen wyngaart en het Joodfche
volk gevonden worden , zyn veel en
menigvuldig, gelyk ik met weinig moei-
te zou kunnen aantoonen ; dog dit heb-
ben anderen voor ray gedaan , en daar-

om houde ik my hier mede niet op.

In het byzonder wort Israël hier ver-

toont, als een wyngaart va» fooaen

wyn, dat is, van den besten, edelflen

en voortreffelykflen v/yn. Voor hun-
ne gevangelyke wegvoeringe naar Babel,

wort dit volk befchreven , als een v/yn-

gaart, die zeer (legte vrugten en ftin-

kende druiven voorcbragt Jef V : maar
na
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na hunne verlosfinge uit Babel , en we-
derkeeringe in Canaan, zou het een
wyngaart van rooden wyn zyn , die

heerlyke en voortrefFelyke vrugten zou
voortbrengen. Zie verder den Heere
ViTRiNGA over deze plaatzc.

Omtrent dezen wyngaart is nu het

bevel, Zingt van aen zeiven by bemten^

daar ftaat eigentljk, antiz-oort malkande-

ren daar van ^ het geen onze geleerde

Overzetters zeer wel vertaalt hebben.

Zingt van dinzelve/i by bemten; zo wort
deze fpreekwyze ook dikwils gebruikt; als

onder anderen Pf. CXLVII: 7 , Zwgi den

Jieere by beu? ten met dnnLziggtnge Wy
hebben reets aangemerkt, dat de fpreek-

wyze by beurten te zingen ^ te kennen
geevt, dat twee of meer perfbonen

,

malkanderen beurtelings en Choorswy-
ze toezingen (*),

Willen

(*) Deze wyze van zingen is zeer out; wanc
wy lezen al van Mirjam, de Zusier van Mozes,
dac* zy met de zingende en trommelende vrouwen,
antwoort gav aan de mannen, die het gezang toe

verheerlu'ing van Godc hadden opgehefc ; hec

welk; n:et anders zeggen wil , als dat zy te zamien

by beurtun gezongen hebben, volgens Exodus Xv':

1, 2ü, 21 ; en Exod. XXXli: ib, zegt Jozua tot

Mozes , hot. rende het gezang van Israël by de
afgcdeiy van het gouden kalv. Let is gezn jiem-
7ne des roepms van ovcriciiminge ^ bet u' ook geen

Jiemme
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Willen wy nu aan de kragt van deze

fpreekwyze voldoen, zo moeten wy
ook

Jlemnie des roepens van nederlage : ik. boore een flem-

medes zingens by beurten. Zoo ook Num. XXI: 17,

18 : doe zong Israël dit liedt, Jpringt op gy put^

Zingt daar van by beurten, &c. Iets diergelyks le-

zen wy van de vrouwen, die David na zyne over-

winninge met vrolyk gezang inhaalden , I. Sam.

X VIII: 6, 7.; daarliaat, dat'izy fpeelende malkande-

ren antwoorden
f
zeggende ^ Sauï heeft zyne duizenden

verflagen, maar David zyne tien duizenden.

Eet is ook meer dan waarfchynlyk , dat de
Priesters en de Leviten inj den tempel by beurten

en choorswyze gefpeelt, en malkanderen toege-

zongen hebben; hier toe zeggen de joden, wier-

den zy in twee hoopen verdeelt, en een ieder hoop
flont in het voorhof der Priesteren, op eene hgo-
ge en verhevene plaatze, die de Joden -Óoac/ja'i noe-

men : hier van daan lezen wy ookEsra 111: 10, it

dat by de grontlegginge van den tweden tempel

,

de Priesters en de Leviten met cymbalen geitel

t

wierden om den Heere te loven, na de inftellings

van David, en dat zy by beurten Z9nge?i, met den
Heere te loven en te danken : hier toe brengt
men ook den geheelen CXXXVI. Pf. Zommige
-tiitleggeren vmden ook een beurtzang, in het ge-

roep van de Zeraphim Jef. VI: 3; in den lofzang
der Engelen j Luc.' Il: 14; en in het gejuich van
de fchaaren , Hozamia den zoone Davids &c.

,

JVIatth- XXI: 9, vergeleken met Mare. XI, Luc.
XIX, en Joh. XIL Een voornaam Godgeleerde
heeft ook veele Pfalmen tragten optehelderen en
te verldaaren, door middel van verlcheidenfpreek-
beurten. Allerklaarfl vinden wy zulken beurtzang
in den XCI. Pfalra : immers daar ontmoeten wy
een voorzang vers i, het eerlte gezang vers 2,,

en den daar top pasfenden toezang vers 3 - g ; het
•twede gezang vers 9% en den toezang vers ,9^ toe

vers
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in de volgende verzen eenen beurtzang

aanwyzen : Franc. Forerius , dien ik

voor

13; en dan eindelyk het flotzang vers 14-16- Ik

merk hier in het voorby gaan aan, dat het woortje

door iwa/ii overgezet , in het 3. en 9. vers door t/'Oür-

zeker of gevirisfelyk moet vertaalt vi'Orden.

Met weinig moeite zou ik kunnen aantonen, dat

de beurtzangen al vroeg in de Christen Kerk ge-

bruikt zyn : de Heer Irhoven in zyn bock gcnaamc
Conjedaneain Pfalmorum TituIosEladz. n/, heeft

een bewys daar van bygebragt uit Bafihus Mag-
iius Epifl. 63; en in de BibHotheque Raifonncc,

Tom. 3. Part. 2. pag. 3)-§ &e. vint men nog eenan-
der bewys uit Epiphanius, dat waardig is cm na-

gezien te worden. Hier van daan hebben ook de
Antiphonien of Choor- zangen in de Roomfche
Kerk haaren oorfprong gekregen. Die meer van
deze gewoonte in de Christen -Kerk begeert te we-
ten, die kan te regt raaken , by Jof. Cingham Ori-

gines EcclefiasticsB Vol. 6, Lib. 14. Car. de Frefne

Glosfarium ad fcriptores medis & infimce Latinita-

tis & Hoftmanni Lexicon, beide op het woort An-
tiphonia : als ook by Joan. Bona de divina pfalmo-

dia pag. 361 &c.; die daar ter plaatze ook aan-

toont," dat de beurtzangen insgelyks onder andere

volkeren, Grieken en Romeinen, bekent en ge-

TnecH zyn geweeft : zoo lecli; men onder anderen

by Virgihus Ecl. 3 vers 5-8, 5^9.

Incipe Damxta ^ tu deinde fequere Menalca:
Alter7iis dicetis ; amant alierna Camosnce.

En by Homerus lliad I. vers 604.

Canebant alternantes voce pulcbra

Uit allen dezen blykt genoeg en overvloedige

dat de beurtzangen outyts, onder allerlei zoort-

van volkeren hebben plaats gehadr.
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lienen bedoelde , heeft 'er iets over aan-

gemerkt , maar zyne gedagten in het

Ichikken van de zang - beurten, en in

het v.erklaaren van het gezang zelve ^

verfchillen in alles zeer veel van de mj^-

ne ; gelyk een ieder , die dezelve meC
malkanderen vergelykt , zal bevinden.

vers 3.

Ik de Heere behoede dien , alk oogcnbJik

zal tk hem btvogtigen^ op dat de vyandt

hcfn fiiet bezoeke , zal ik hem besnaaren

nagt en dag.

De Fleere begint het gezang met
deze woorden , ik de Heere behoede dien ,

alle oogenhlik zal ik hem bevogtigen. Dé
Jieer Vitringa heeft te regt aange-

merkt , dat de eerfle fpreekwyze hier

beter kan vertaalt worden , tk de Heere
bezorge dien , of ik draage zorg voor
dien wyngaart ; en ' Hy vergelykt 'er

mede Spreuk. XXVIÏ: 18, die den vyge-

boom ik'Wdart of liever bezorgt, zat' zy-
nen vrugt eeten. Dit zal dan hier ter

plaatze zien, op de trouwe voorzorg,
die de Heere voor zyn Volk tot hun ty-

delyk en eeuwig welzyn zou dragen , en
ook dadelyk aan het zelve toonen. Met
de volgende woorden , alle oogmblik zal
ik hem bevogtigen ,helooYt Godt, dat Hy

E zyri
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zyn Volk geftadig en onnphoudelyk zou
zef';cnen, met alle die goederen en wel-

daden, die zy geduurig en nlle oogen-
bükken tot hunnen welltant zouden
nodig hebben.

Mier op wort gezegt, op dat devyandt

hem niet bezoeke : deze woorden vertaa-

le ik liever aldus , jmsfchun zal de 'vyandt

hem brzoeken.

Het ('ebreeufehe wc^ortje \^ wort
dikwils genomen voor misfehien of mo-
gelyk, als Gen. XL\: 19, AXVI: 7, 9,
Num. XVI; 34 > mtsfchien Zfü de aarde

ons njeipyiden^ en inzonderheit 2 Kon.
II: 16 , daar de kinderen der Pr< ^pheten

tot Eliza zeggen, na dat Elias in den

hemel was opgenomen , zi> t nu daaizyn

'Vjftig dappere ma.nnen^ laat hen dog henen

gaan ^ en irjinn i.ecre hlias zoeken^ mis-

fcbicn hefft de Ceejl des Iieaen hem opgeno-

men, en op eenen der bergen -f in een der

dalen hem geworpen ; hier kan het woort-

je geen andere betekenk> hebben, als

' ithi^-jchien : het is hier op dezelfe wyze
OOK , mifchien zal de eene of de andere

vyandt hem bezoeken , of vyandiglyk

op hem aanvallen ; en dan kan men de-

ze woorden aanmerken , als de taal van

den Propheet, of van een ander voor-

naam
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nnani peiToon, die gehoorc hebbende,

dat de ! 'cere zynen wyngaarc volgens

zuie belnfDrn zou bezorgen, weldoen

en zegenen , daar op antwoort , en een

zoort van een bedenkinge daar tegen in-

brengt , misfchien zül (ie eetie of de andere

'V^flfidt hem bezoeken : als of hv zeggen

wilde; het is zekerlyk een zeer groote

we'idaat, die Gy aan den wyngaart wilt

bewyzen , door hem te bezorgen en te

bevogtigen; maar wat zal diQ zorge en

wat zullen die be ogtingen , weldaden

en zegeningen kunnen baten, als de ee-

ne of de andere vyandt hem kwam be-

zoeken , en \ yandiglj'k op hem aanval-

len? en dat zal mr-fch^en gefchieden,

om dat dit volk rcntsom en van alle

kanten veele en magtige vyanden heeft.

Hier op geevt nu de i ieere dit troofc-

ryk antwoort, ik zal hm bewaaren nagt

en da^. Deze woorden , die van zelve

klaar genoeg zyn, behe'zen in zig een

gepaft antwoort, dat als een toezang is

op het voorgaande, en zy dienen 001

de voorgemelde bedenkinge geheel en
al weg te nemen.

vers 4.

Grimmighcit js by my niet ^ ''jvie zoude

fnji als een doorn en distel in oorlog ftellen ^



68 Aanm. over het BEURTGEZANG

dat tk tegen hem zoude aanvdlen , en hem

te gelyk uerbranden zonde ?

De eerfte woorden van dit vers merken

wy aan , niet als de taal van Godt , gelyk by

na alle uitleggers doen ; want, beha!ven

dat Godt in eenen volftrekten zin niet

kan zeggen ^ dat 'er by Hem geen grim-

migheit is , voornaamentlyk met opzicht

öip- de vyanden van zyn volk, gelyk

hier volgens het 3. vers, zoo zal men
ook aan de volgende woorden , 'ui'ie zou-

de rny als een doorn en distel in oorlog jlel-

ien 5
geen gepasten zin kunnen geven ,.

als men die aan Godt wil toeeigenen;

men zie maar de verklaaringen van de

Heeren Vitringa, Hartman en ande-

ren : de zin zal veel beter vlocijen,

wanneer men het eerfte gedeelte van

di/ vers met my aanmerkt als de taal

vanden wyngaart, dat is, van het Jood-

fche Volk, en als men dezelve aldus ver-

taalt , de grmmigheit , namcntlyk van

den vyandt , die my zou willen bezoe-

ken en op my aanvallen , die is of zal

tegen my niet zyn : als of zy zeggen wil-

de, ö Godt'! 'is dat uwe belofte, dat

Gy my nagt en dag tegen den vyandt

;^iüt bewaaren , dan behoeve ik niet te

vrezen voor de woede en de grimmig-

heit
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heit van dien vyandt , die zal dan niet

tot myn nadeel en verderv flrekken.

Dat het voorzetzel h tegen betekent,

blykt klaar uit een groot aantal van,

plaatzen , die de geleerde Noldius by-

brengt in zyn Concord. pag. 444. , als

Exod. I: 10, Levit. V: 5 , Deut. 1: 41

,

II Sam. XXÏ: 5, Il Koning. V: 7, Je-

rem. I: 1 8 «Sec ; en dat ? tegen my bete-

kent, bew5^ft die zelve Heer pag. 479
uit Exod. XXIII: 33, Pf. XLI; 6 en

LXXI: 10, Derhalven kan en mag ik

deze woorden ook hier vertaaien, de

grnnmighcit van dien vyandt is niet tege?i

mj , die zal my geen fchade of nadeel

toebrengen.

Het Joodfche Volk voegt 'er by, "ji'ie

zoude my ah een doorn en distel in"^ oorlog

Jiellen <' de verklaaringen , die men door-

gaans over deze woorden geevt, zyn
voor het ^rootile gedeelte duifter en
zeer gedrongen; de oorzaak daar van
fchj^nt my toe. geen andere te zyn , als

dat men dezelve aan Godt toefchryvt;

daar zy in tegendeel een goeden zin uit-

leveren , wanneer men hier den wyn-
gaart , dat is , het Joodfche Volk of de
Kerk als fpreeker aanmerkt. Tot regt

verflant van deze woorden merke ik

E 3 aan;
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aan; 'uoor lerff dat het ivoort'c nis hier

in de gronttaal niet gevonden wort

;

daarom hebben onze Overzctreren het

zelve ook tusfehen twee haakskens ge-

flelt : daar ftaat aldus , 'u.ie zal my den

doorn ^ dinel in den otrioji geiden o^jtclien?

Ten tweeden^ dat het Hebreen (ehe woort
'i;n' irie zal my /tellen r hier genomen
wort voor "h ]r- , iJLue zal aan nn Jte'.'m

?

dit heeft de Heer Vitring^ voor my
bewezen en hy leert ons, dat de geleerde

Jood Aben-Ezra deze woorden aldus

vertaalt, 'uJie zat my met den d om en ois-

'tel m oorlog fielten ? dat in de zaak op
een en het zelve uitkomt met m\'ne

yertaalinge, isjie zal den aootn ?" distel

aan ^ met of tegen my in oorlog fiellen f Ten

derden , dat na de hoogdra\ende fpreek-

trant der Ousterlche Volkeren , van

den wyngaart kan gezegt worden , dat

hy met doornen en distelen .in den oor-

log geftelt went , als hy met dezelve

omringt en bezet is; om dat ze zeer

fehadelyk en nadeelig zyn voor den

wyngaart , zyn wasdom en vrugtbaarheit

beneemerl , hem onderdrukken , ver-

Hikken en allenskens doen fterven.

T^n 'Vierden en ten laatften merk ik aan

,

dat de doornen en de distelen , of

fchoon
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fchoon zy even fchadelyk en nadeelig

voor eenen wyngaart zyn , als een vy-

andig menfch , die op hem aanvalt , om
hem uitteroeijen , evenwel in meer als

eene opzigt van den vyandt kunnen en

moeten onderfeheiden worden : want

de vyandt komt van buiten op hem aan-

vallen , maar de distelen en de doornen
ftaan binnen den oir; trek van den wyn-
gaarc , en zy waslen te gelyk met hem

,

op het zelve lant, binnen dezelve muur
of heininge ; de vyandt komt doorgaans

fchiclyk en onverwa^ te vouriehyn,

maar de doornen en de distelen komen
allenskens voorden dag ; de vyandt valt

gemeenlyk aan , met een openbaar ge-

welt, maar de doornen en distelen

lehieten langzaam op en befchadigen

den wyngaart . zonder dat men zulks in

den beginne merkt.

Als men deze flukken wel over-

weegt, zal men wel haafh bemerken,
dat wy hier ter plaatze door de doornen

en ae discelen zeer gevoegelyk kunnen
verftaan de inwendige vyanden van hcc

Joodlehe Volk
, qualyk gezinde en ont-

aarde menfehen , die zelve in het lant

van Canaan woonden , en die door an-
deren tegen het Joodfche Volk in oor-

£ 4 log
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log konden geftelt , opgewekt en aange-
hitfl worden , om dat volk hunnen was-
dom, groey en bloeyte beneemen, het
zelve te onderdrukken en te verdikken,
ja was het mogelyk geheel en al te ver-
derven en uitteroeijen : deze zinnebeel-
dige doornen en diste'.en zyn waarlyk
onderfcheiden van den vyandt , waar
van in het voorgaande gelproken was

,

en die van buiten met een openbaar ge-
welt zou kunnen aankomen , om Gods
volk vyandiglyk re bezoeken : de ge-
fchiedenis van dien tyt leert ons ook

,

dat het Joodfchc Volk na hunne hcr-
ftellinge in het lant van Canaan met dit

tweederlei zoort van vyanden heeft
moeten worftelen : daar waren vyanden
van buiten , de nabuurige volkeren

,

die de Joden zogten te verderven en
uitteroeijen; daar waren ook vyanden
van binnen, die zig door de openbaare
vyanden in den oorlog lieten ftellen en
ophitzen, om hetjoodfche Volk te on-
derdrukken en te verderven : die luft

heeft, kan het breder nalezen in het
voortrefFelyk werk van den Heere H.
PRIDEAUX, hn otide en nieuwe verbondt
üan een gcfchakelt.

Uit het geen wt nu tot dus verre

gezegt
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gezegt hebben, zal de zin van deze
duistere woorden klaar en op het voor-

gaande regt gepaft zyn : Godt had bé-

loovt , dat Hy den wyngaart nagt en dag

zou bewaaren , tegen den vyandt die

hem misfchien zou bezoeken en op
hem aanvallen ; hier op antwoort de
Kerk of het Joodfche Volk , wel be-

moedigt en gefterkt, de grimmigheit van
dien 'vyandt zal dan mat tegen my z,j7i ; en
niet alleenlyk dit, maar zy gaat nog
verder en voegt 'er by, --diie zal den

doorn en distel tegen my in oorlog fiellen?

dat is , wie zal dan beftaan en onderne-
men, om ontaarde en quaiykgezinde
menfchen uit ons eigen lant of volk te-

gen my te verwekken , om my te onder-
drukken en te verderven?

Hier op geevt Godt wederom tot ant-

woort , ik zal tegen hem aanvallen en hem
te gelyk verbranden. Hier moet het
vraagteken uit onze overzettinge \veg-

genomen en agter de evenvoorgaande
woorden geplaatft worden. De Kerk
had , als het waare , haare vyanden uit^

gedaagt, zeggende, wie zal den doorn en

distel tegen my m den oorlog ftelkn ? het
antwoort is, tk zal tegen hem aanvallen
&c. Godc wil zeggen, ik zal in my-

E 5 rien
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nen toorn aanvallen tegen den genen

,

die zulke ontaarde menfchen, uit het

midden van u, tegen u in den oorlog

zal flellen, en ik zal hem verbranden

en verteeren , en niet alleen hem , maar

te gelyk Ook niet hem, die doornen en

disteien, die qualykgezinde, die zig

zouden laten beweegen en gebruiken,

om u te onderdrukken ; ik zal den ee-

nen zo wel als den anderen in mynen
toorn verbranden en verteeren.

vers 5.

Ofte hy mocft myne (terkte aa'/n^rypen,

hy zal irede met my maaken^ njrede ^al

hy met my maaken.

Godt blyvt hier fprcekcn en Hy
maakt in deze woorden een bcpaalinge

omtrent het oordeel , dat Hy aan de vy-

anden van zyn Kerk en Volk bedreigt

had : Hy had gezegt , dat Hy tegen

hen zou aanvallen en hen te gelyk ver-

branden ; doch dit bepaalt Hy nu wat

nader en hy maakt hier een uitzonderin-

ge, zeggende, of hy moefi myne Jterkte

aangrypen en vrede 'met my maken. De
meeste uitleggers zyn van oordeel , dat

in deze woorden gezinfpeelt wort op
de hoornen des altaars, die een misda-

diger tot zyne behoudenisie aangreep;

dit
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dit paft wel op de eerfte woorden , hy

m'ieft mynjierkte aangrypen ^ maar niet op
de laatfte , en vrede met my maken ; want

door het aangrypen van de hoornen des

altaars kon iemant in zekere gevallen

wel behouden worden ; maar het gevolg

daar van was niet alt> jos , dat hy met zy-

nen vyandr den vrede maakte. Moge- "^

lyk dat men het ftiik beter begrypt, als

men hier aan Gods regterhant denkt;

immers weten wy , dat zyn > eg' a bant en

zyn Jt'erkte in de H. Schrift het zelve

betekenen ; als ook dat men in het ma-

ken en fluiten van den vrede aan mal-

kanderen den regterhant geevt; daaren-

boven iemant, die regtvaardige redenen

heeft, oiTi op zynen vyandt vertoornt

te zyn , maar die uit een byzondere

goecheit genegen is, om zig met hem te

verzoenen en te bevredigen , die flieekt

gulhartig zyn regterhant uit , en de vy-

andt vat dezelve volwaardig aan : ver-

gelykt hier mede I Machab. VI: 58-60.

Laat ons dan deze mannen den regterhant

^ei-en en vrede met hen maken — want om
haarent wille zyn z>y toornig geworden —
tn hy zont aan hun , om den vrede aante-

bieden en zy namen ze aan. Diergelyke

plaatzen vint men veele in de boeken
der
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der Machabeen en -elders. Men zou
het ftuk ook op deze wyze kunnen op-

vatten ; als een toornig menfch , die mag-
tig en fcerk is , gereet ftaat om den ge-

nen , die hem beledigt heeft , te flaan en

te dooden , wat zal dan de belediger, die

zwakker is , doen ? niet anders , als dat

hy de hant en den arm van den fterken

tragt te grypen, en vafc te houden, en

dat hy ondertusfchen om pardon en ver-

gevinge bidt en zig met zyn party zoekc

te bevredigen : zoo ook hier, of hy

moeft mjnjierkte, waar mede ik op hem
wilde aanvallen, gnpen en vadhouden,
en dit zal hy kunnen doen door vrccic

met my te maaken. Hoc men het iluk

ook opvat, dit is zeker, dat Godt met
deze v/oorden heeft willen aanwyzen,
dat, als iemant vyandiglyk op zyn kerlc

en volk zou aanvallen , Hy zulk eenen

ftreng en na verdienften zou ürafFen;

of hy moeft nog by tyts tot inkeer ko-

men, zynen tocvlugt tot Godt nemen
en zig met hem verzoenen en bevredi-

gen. Daar op zegt nu de Kerk, vrede

zal hy^ met my maken : zy wil zeggen,

zal myn vyandt nog by tyts zynen toe-

vlugt tot u nemen , om uwe bedreigde

oordeelen en ilraflfen voortekomen en

zal



JESAIA XXVII. Q-I3. ^^

zal hy vrede met u maken , dan zal hy
ook liaafc vrede met my maken: het ee-

vloeit hier uit het andere en de zaak is

zoo klaar, dat ik 'er niets meer behoe-

ve by te doen. Begrypt men dit vers

op deze v/yze, dan kan men reden ge-

ven, waarom dezelve woorden twee-

maal herhaalt v/orden ; eerfi wort hier

géfprooken van de vrede met Godt en
daar na van de vrede met de Kerk :

Godt zegt , hy zal ^vrede met my maken ,

-en de Kerk laat 'er zeer gepaft op vol-

gen , dan zal hy ook vrede met my maken.

vers 6-13.
Hier vinden wy het llotzang, zeer

wel pasfende in den mont van den Pro-
pheet of van eenen anderen voornaa-
men perfoon : drie hooftdeelen doen
zig daar in op

;

I. Bet eerfie raakt de Joden, uit Ba-
bel verloft en in het lant van Canaan
herflelt en gezegent , vers 6 , 7 , 8 en 9.

IL Het tweede betreft het oordeel van
Babels ondergang , vers 10 en 11.

III. En het laatfte ziet op eenige an-

dere vyandige volkeren , die Israël ver-

drukt hadden, en die daar voor ook,
een regtvaardige ftrafFe zouden ont-
vangen ; terwyl de Joden , ^die iw Asfy-

fiën
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riën , Egypten en andere landen ver-

Itrooit waren, wederom zouden ^verg•a-

dert, en in Canaan .oiebranc worden , om
den tleere te aanbidden op den berg

Zion te Jeruzalem, vers 12 en 13.

Van een ieder dezer zullen w\ maar
kort en met een woort het nuodige aan-

tekenen.

vers 6.

" In het toekomende 'zal Jacob 'li'ortelen

fchieten , Israël z^ü bloeijcn en groe>jen, en

-zy .zulleji de 'U^'aereld met mkomjten veïvzih

Jen.

Dit ziet op den gezegenden flaat van

het Joodfche Volk in het lant van Ca-

naan, na hunne verlosfinge uit Babei: zy

zouden gewortelt , vall:gevestigt en van

Godt gezegent worden, en in deze

heerl>ke en zegenr ke gelukftaa^ zou-

den z\' ook vooideeüg zyn aan anderen;

de toefpeelinge is wederom op eenen

wyngaart, die diepe wortelen fehiet,

groeit en vloeit, en die met z ne vrug-

ten ook andere landen vervult of over-

vloedig daar mede voorziet.

vers 7.

Heeft Ily hem gcfl^gcn , g'eïyk Hy dien

gcjlagen heep , die hem jloeg ? is hy gedoodt ,

geiyk zyne gedoodc gedoödt zyn ge'-juorden ?

Dg-
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Deze woorden, die m den eerden
opllag zeer duitter z\n, zullen klaar

worden, als men maar met my aan-

m.erkt, dat wy, door die ffr, Godt
moeten veritaan; die had Israël geflageii

in de verwoestinge van hun lant en

in hunne gevangelyke wegvoeringe naar

Babel ; de Koning van Babel was door
Godt gebruikt om de Joden te flaan en

hy zou op zyn beurt ook wederom door
Godt geOagen en geftraft worden ; en

wel veel zwaarder, als de Joden gefla-

gen waren : vult nu de woorden met
my aan , op deze wyze , en de zin zal

klaar zyn; heeft Godt Isrnel geflagen geijk

Hy Babel gejlagen heeft , die Israël \z:-el eer

floeg? zoo ook de volgende woorden,
is Israëlgedoodt ,gelyk de Babyloniers gedoodt

zyn gezjiwrden , die i:cele lum de Joden wel
eer gedoodt hebben? ,het oogmerk van de-

ze vraag is , om aantewyzen dat Godt
de Babyloniers veel z\'/aarder geftraft

had 5 als Israël in de verwoestinge van
hun lant, ftacit en Tempel en in hunne
gevangenis : en waarlyk zoo is het ook,
Godt had zyn volk wel zwaar geftraft,

maar niet geheel en al uitgeroeit ; daar

waren wel veele Joden gedoodt , maar
daar wierden 'er ook nog in het leven

be-
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behouden, die naderbant wederom een

volk hebben uitgemaakt : maar geheel

anders was het gelegen met ciie flagen

,

oordeelen en ftrafien , die Godt aan de
Babyloniers had toegebragt ; dat volk is

eeheel en al uitgeroeit, zoo dat het

geen volk meer v/as , en daar bleven 'er

zoo veele niet overig, dat zy v/ederom

een volk konden voortbrengen en als

het waare dom leven; vergelykt hier me-
de, het geen wy lezen Hooftft. XXVI:
J4, doot zpide, zullen zy niet weder le-

'uen; overleden zjride , z,uden zy niet op-

fiaan i daarom hebt gy hen bizogt en hebt

hen verdelgt , en gy hebt alle htinne gedagtC'

nüfe doen vergaan. Maar vers 19 wort
tot de Joden gezcgt, uwe doodefi zullen

leven ^ ook myn doot lichaam 6cc. Dit

laatfle wort breder befchreven Ezech.
XXXVII. Dat wy nu de zin van deze
woorden wel getroffen hebben , blykt

uit het vervolg ; eerjt zal de fi3reeker be-

wyzen dat de Heere Israël met maate

geflraft had, en daarna dat hy Babel

geheel en al zou verwoesten en derhal'

ven veel zwaarder ftrafFen.

vers 8.

Met maate hebt gy met hem getwifi ,

wanneer gy hem wegjtiet : als hy hem weg-

nam
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Ham door zyncn hjirde?z 'jiitit , in den dage

des oostenii'ints.

Dit ziet op de wegwerping van de
Joden uit het lant Canaan , en hunne
gevangelyke wegvoeringe naar Babel :

Godt had hen toen weggeftooten

,

en de Koning van Babel had hen wq'j-

genoomen door des Heeren harden
wint, in den dage des oosten wints ,

dat is, ten dage van zynen fchrikkel^y-

ken dog regtvaardigén toorn en verbol-

genheit ; vergelykt hier mede Job
XXVII: 21 en Jerem. IV: 12. Dit was
wel een zeer zwaar Oordeel geweed^
niaar Godt had nog genade aan hun be-

weezen en met maate met hen getwift

:

dit had Hy ook beloovt Jerenl. XXX: 1 1.

want ik ben met u^ fpreekt dè Heere, om
U te verlQsfe72 : in'ant ik zal éen '-mleindm-

ge maken 77itt alk Heidénen , daar henen ik

u verjlrooit hebbe : maar met u zal ik geen
^oleindmge maaken : maar ik zal u kajiy-

den met maate en ii niet gantfch onfchtildig

houden ; of gelyk 'er eigentlyk flaat , on-
fchuldig houdende zal ik u niet onfchul-
dig houden ; dat in de zaak het zeive is

met het voorgaande.

vers 9.

'Daarom zal daar door de onperentigheit

iF.'VeeL F J^,
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Jacobs verzoent iz'orden , en dit is de gant-

fche vriigt , dat hy deszehs zonden zal

's^egdoen , wanneer hy alle de fteenen des

altaars maaken zal als verfirooide kalkjiee-

n^n : de bosfchen en zonnebeelden zullen

niet beftaan.

De zin van deze woorden is in het

algemeen deze , dat alle zonden en on-

geregtigheden van de Joden door Godt
zouden vergeven en weggenoomen wor-

den , en dat zy ten vollen \vederom met
Godt zouden verzoent en bevredigt

worden , wanneer zy de afgodery en den

beeldendienft uit het midden van hen

zouden wegdoen, met alle de tekenen en

bewyzen daar van , de afgodifche altaa-

ren, bosfchen en zonnebeelden. Dit

en het voorgaande 8. vers behelll: in zig

een gepaft antwoort op de vraag, die

in het 7. vers was voorgeftelt ; heeft JHy

hem gefiagen enz. Want had Godt maar

met maate mét de Joden getwift, en

zouden op de wegruiminge vau alle af-

godery en. beeldendienil: , ook alle hun-

lië' zonden en ongeregtigheden verge-

ven, en zy ten vollen VvX^derom met
Godt'^erzoent worden , üan bleek hier

uit, dat Godt de Joden zoo zwaar niet

gefiagen' had , als Hy Babel airede ge-

ftrafc
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flmft had en nog verder zou flrafFen;

v/ant de Babylonicrs zouden geheel en
al uitgeroeir, haar ftadt zou ten eene-

maal verwoeft worden , en zy zelve had-

den geen genade en vergeevinge van
zonden te verwagten; en dit is het

iluk dat de fpreeker of zinger vervol-

gens aanwyfl. ,

vers 10 en 11.

PFant de vaste Stadt zdeenzaam , de woon-
(tede zat verjiootsn en verlaaten worden ,

geljk een woejiyne : daar zuilen de kalveren

•weiden, en daar zullen zy nederleggen en

zullen haare rakken ver(linden. Ah haare

takken verdorret: zullen zyn^ zullenze af-

gebrooken worden en de wyven komende ,

zullenze aanfieeken : want het is geen volk

Van eemg verfia?idt : daarom zal hy die
het gemaakt heeft^ zig desztlven niet ont-

Jermen en aie hel geformeert heeft , en zal
aan het zelve gjeen genade bewyzen.

Deze woorden vervatten in zig een
befchryving van den geheelen onder-
gang en verwoestinge van het trotze Ba-
byion , met alle haare kostelyke en pragti-

ge gebouwen en paleizen; dit is uitgevoert

door de Meden en inzonderheit door de
Perzen , en het weinige , dat deze nog
Onverwoeil hadden gelaaten, is vervol-

F 2 ' R-ens
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gens dooi* ^e kalveren en wyven , dat is

,

doordertele en weeldrige, door zwak-

ke en verwyfde volkeren vernielt gewor-

den : dingen die ik nu niet breder zal

vüthaalen ; alleen moet ik nog een aan-

merkinge maken over het flot van vers

1

1

, daarom zal hy , die het gemaakt heeft y

ztg deszelven met ontfermen, en zo ver-

volgens.

De Uitleggers, die ik heb naagezien,

verflaan dit van Godt, dat Hy Babel

gemaakt en gefonneeit heeft : men kan

het ook in een zekeren opzigt zoo ver-

Itaan, gelyk de Heer Vit ring a heeft

iiangetoont; maar by een verftandigen

Lezer zal dit nog eenige bedenkingc

hebben ; dog alle zwaarighcit verdwynt,

iils wy hier aan Asiur denken ; wy le-

zen Jef. XXIII; 13. 2iet het lam der

Chaldeen of der Babyloniers , dit volk

ijuas "eï met, Asfnr of Asfyrien heeft het

gefondeert voor de geënt , die in de JVilder-

msjen 'jvoondcn : deze plaats toont duide-

lyk aan, dat de Asfyriers Babel gemaakt
geformeert en gefondeert hebben; men
kan hier van breder nalezen Perizonii

Origiwes Babyl. en /Egypt. Dit volk

nu, dat Babel zelve wel eer gemaakt

had , zou zig nu over het zelve niet

ont.
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ontfermen ; maar , vereenigt of ver-

mengt met en onder de Perfiaanen,

zouden zy Babel helpen verwoesten ;

dit is belsent ten aanzien van de INïeders

en andere Volkeren , die , wel eer tot

de Asfyriers behoort hebbende, Babel

hadden heipen maaken, maar die na-

derhand met de Perfianen vereenigt zyn-

de, het zelve hebben he'pen vernielen,

zonder genade en ontferminge aan haar

te bewyzen.
Het uoortje ii-ant , waar mede deze

twee verzen aan het voorgaande gchegc
worden , verdient buiten twyffel nog
onze aandagt en opujerkinge : als men
het Hebreeuwfche woortje ^ door -^'ans

vertaalt, gelyk onze overzetters doen',

dan flaat het niet op het even voorgaan-
de vers, gelyk een ieder begrypt; maar
het moet dan gebragt worden tot het 7.

vers ; heeft Codt Israël gefiagen , gelyk

Hy Bak'l gejlagen beeft ? het antwoorc
is, neen; Israël had Hy met maate be-
zogt en hunne zonden zouden vergeven
worden, als zy de afgodery en den beel-

dendienfl wegdeden, dit was bewezen
in het 8. en 9. vers : m.aar Babel zou
veel zwaarder gefiiraft en zonder eenige

ontferminge geheel en al tot den gront
F 3 toe



^6 Aanm. overhet BEURTGEZANG

toe verwoefl: worden, en dit wort- be-

wezen in het lo. en ii. vers; op deze

wyze is het verbant klaar, daar anders

het woortje ".sL^ant hier eenige belemme-
ringe veroorzaakt. By deze gelegen-

heit heb ik beginnen te denken , of hét

niet beter was , dat men eenen anderen

fpreeker of zinger ftelde in het 8. en 9.

vers, te meer, om dat hier een veran-

deringe in de fpraakwendinge voor-

komt; want in het 7. vers was vanGodt
gefprooken in den derden perfoon

,

maar vers 8 en 9 gefchiet de fpraakwen-

dins;e tot Godt zelve in den tweeden

perfoon; fielt men dit, dan moet men
begrypcn, dat de fpreker in het 7. vers,

na de tusfchenreden in het 8. en 9. vers

,

het {luk v/ederom opvat in het 10. en

II. vers. Dog het verbandt zal nog
veel klaarder zyn , als men een klei-

ne verandering in de vertaaiing maakt:

een zeer geleert en oordeelkundig Heer,

die deze aantekeninge gelezen heeft,

gav my in bedenkinge , of het woortje

'door want vertaalt, de betekenisfe van

7naar niet had; dit is zeker, want het

HebreeXifche woortje '3 wort zeer dik-

v^^yls in dien zin gebruikt, gelyk men
zien kan by Noldiüs Conc. pag. A04.
'

' '
" de
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de plaatzen, die hy daar aanhaalt, zyn
al te veel om uit te fchryven ; wy heb-
ben ook reets voorhenen aangemerkt,
dat dit woortje geen andere betekenisfe

kan hebben Hooftftük XXIV: 13. die

zelve betekenisfe behouden wy ook hier

ter plaatze , en dan is alle zwaarigheit in

het verbandt weggenomen, gelyk een
ieder van zelve ziet.

vers 1 2 en 1 3.

Ende het zal ten dien dage gejchiedeny

dat de Heere dorsfch-n zal van dm ftroom
der riviere af, tot aan de rivier van EgyP-
ten. Dit ziet op de oordeelen en flraf-

fen,die de Heere zou brengen over de
andere omleggende en nabj^gelegene vol-

keren, die Israël ook zwaar verdrukt
en mishandelt hadden. In de volgende
woorden , die van zelve klaar zyn , be-
loovt Godt , dat de Joden, die in
vreemde landen , voornaamentlyk in As-
fyrieii,en Egj^ten verflrooit waren, we-
derom zouden by een vergadert en in

Canaan overgebragt worden, om denHee-
re hunnen Gödt te aanbidden en te dienen
"Op zynen heiligen berg te Jerufalem.

Klaarheits halven laat ik hier volgen
de Zang -beurten, in dit Hoofcftuk
voorkomende.

F 4 Het
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In het tweede vers vinden wy het
het bevel, om van den Wyngaart by
beurten te zingen.

Tm dien dage zal *er een JVjngaaYt van
toodcn wyn zyn , zingt 'van denzelijen by

hm ten.

Godt begint het gezang vers 3%

Ik de Ikcre behoede dien , alle cogenblik

zal ik hem bevogtigen.

Hier tegen wort een bedenkinge of
zwaarigheit geoppert vers 3''.

Misfchien zal de eene of de andere vy-

andt hem bezoeken af vyandiglyk 0^ hem
aanvallen,

Godt antwoort daar op vers 3%

Ik zal hem be-waarcn ncgt en dag.

De Kerk of het Joodfche volk, door

dit antwoort bemoedigt en geflerkt

,

zingt daar op blymoedig vers 4'.

De grimmigheit van dien vyandt is of

zal dan niet tegen my z>yn, wie zal my
met den doorn en distel m den oorlog fiellen?

Godt geevt hier op tot antwoort vers

4^ en vers 5\

Jk zal tegen hem aanvallen en hem te ge-

lyk
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ïyk verbraTiden ; of hy moeft myn fterkte

aangrypen en vrede met my maken.

De Kerk laat 'er zeer gepaft op vol«

gen, vers 5'.

Dan zal hy ook vrede met my maaken*

Daar op volgt het Slot -zang vers
6-13.

In het toekomende zal Jacob 'wortelen

J'chkten , Israél zal bïoeijen en groeijen enz.

F 5 AL-
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ALGEMEENE BEDENKINGEN \

o V E R D E

IN EN TI N G
DER

KINDER-ZIEKTE;
Tocgcpafr óp ccn by;'ondcr Geval van

ONZICIITBAAPvE INGEENTE POKJES:

DOOR

M: J R DR TFH O U T.

Hoe verfchillcnd' het Oordeel der

menfchen over een en dezelve

zaake zy; inzonderheid als 'er, boven
het- tuig - werkelyke der Zinnen , oolc

nog eenige redenkaveling toe vereifcht

word : leert de dagelykfche ondervin-

dinge. De gelegenheid hier toe werd
niet weinig vermeerderd, wanneer het

Onderwerp des Verfchils van een alge-

meen belang is , en door de grond-regels

,

of
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of 't Ondervindelyke , van cenige Konfl:

of Weetenfchap , moet werden beClifl

:

vooni , indien 'er onder de OefFemvars of
Eelyders van zoodanige Konden of

Weetenfchappen , Luiden gevonden wer-

den, die, door byzondere driften of

inzigten,- 't zy van Eigenbaat, Afgunft,

Verwaandheid , of iets diergelyks ,. be-

kroopen ofoverheerfcht , hunne Oogen

als voor het licht fluiten , en anderen

,

die of onbequaam , of te gemaklyk zyn,

om zaaken van eenigen omflag , fchooii

voor hun van de uiterfle aangelegen-

heid, behoorlyk te onderzoeken, van

het regte fpoor afleiden. Is liet dan te

verwonderen dat het Stuk van de Inen-

ïinge der Kindrr - pokjes zoo verfchillend

beoordeelt v/erde?

't Zyn de Zoonen van /Esculaap
alleen niet , die het harnafch hier tegen

malkander aangespen; neen ! Koning-

ryk fl:aat tegen Koningryk , en Altaar te-

gen Altaar opgerecht ; jaa bynaa de ge-

heeie waereld , daar deze zaak maar ee-

nigfints bekend is geworden, legt hier

in omtrent overhoop. En offchoon het,

in den grond , niet anders als een genees-

kundig en wysgeerig vraagftuk uitleve-

re: Is DE Inenting DER Kin DE R-
• roK-
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POKJES RAADZAAM OF NIET? der-

zelver Beftryders echter, ziende dat zy
met de gronden dier weetenfchappen te

kortfchieten, mengen 'er de Zedekunde ,

de Godsdienft, en beweegredenen van

Teêrhartigheid onder , waar door ze de

zwakke gemoederen dermaate beroeren,

dat dezelve , hoe klaar ook van de Heil-

zaamheid der Inentinge overtuicht ,

daar toe echter niet durven overftappen.

En , of dat al niet genoeg ware : men
vind verfcheide Voorbeelden aangetC'

kent van Beftryders der Inentinge , die

het Hart zoo laag geplaatft hadden , dat

zy 'zig niet ontzagen , 't Bedrog zelfs

en Leugentaal te baat te roepen ; dog

die ook telkens daar van , tot hunne
fchande , met wettige bewyzen openc-

lyk zyn overtuicht geworden ; en du»

hebben doen zien, dat het den Beftry-

dcren hier aan goede redenen ontbrak.

Dog myne meening of oogmerk is

geendnts om eene zaake, die, zoo no-

pens het gemoedelyke , als 't genees-

kundige, reeds overlang en te meer-

maaien uitgemaakt is , hier wederom te

verhandelen : te min, dewyl 'er geene

Hoop altoos is, dat Luiden, die, naa

behoorlyk onderzoek en overweginge
van
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van het geene over deze StofFe bereids

gefchreveii is , niet overtuicht zyn
dat de Inentinge der Kinderpokjes, zoo
wel geoorloofd als heilzaam zy, of in de-

zelve te beftryden een foort van glorie

flellen, dat, zegge ik, zoodanige Lui-

den, door het weinige nieuwe, 't welk

daar over misfchien nog zoude konnen
werden bj^gebragt , van het een of 't an-

der ooit overtuicht zullen werden. En
wat aangaat de al te groote Teêrhartig-

heid, of verkeert geplaatfle Barmhar-

tigheid [waar mede de fraaije Sexe , die

zoo al vry v/at vermogen op de andere

ieeft, wel het meelt behebt is] gelyk

die uit een zwakke gemoedsgefteltenisfe

fpruit, zoo is daar tegen al zoo min
raad, als dat men een Blood'aart , door
redenkaveling ftoutmoedig zoude willen

maken.
En of fchoon de zaak my zoo klaar

als het middag - licht voorkome , ben ik

echter niet laatdunkend genoeg, om my
te verbeelden , dat myn Begrip of Oor-
deel, hoe onpartydig en zonder eigen-

baat het ook moge v/ezen , aan een an-

der', in een zaak van zoo veele aange-

legenheid , tot Regel of Richtfiioer

zoude moeten flrekken ; yerre van my
zul-
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ziill^e dwaasheid! een ieder moet, nal
grondig onderzoek der zaake , het licht

van zyne eigene Reden en Gemoedsbe-
wegingen hier in opvolgen. Dit zal ik

alleen zeggen, of het voor de twyffel-

moedigen ch vreesachtigen misfchien

van eenigen dienft mogt wezen , dat.

Haar herhaalde en bezadigde overwegin-

'g'e, van het geen ik, deeze zaak be-

treffende , zoo in Godgeleerde , als

Geneeskundige verhandelingen, zowel
over de natuurlyke, als d' Ingeente

Kinderziekte, by aandachtige leezinge"

en herleezinge, merkwaardig gevonden
heb , de zaake my zodanig is voorgeko-

men , dat de ontdekkinge van de Kond,
om de Kinder pokjes, op de allerbe-

quaamfle tyden, jaaren en omllandig-

heden (waar van in die ziekte zoo veel

afhangt) door Inenting te kunnen me-
dedeelen , wegens deszelfs algemecne

heilzame gevolgen , niet anders konde
werden aangezien, als een zeer groote

'Genade gifte van den Almogenden aam

het menlchelyk geflagt; dat ik my die

derhalven in myne kinderen, (als zyn-

^de my'ne eigene jaaren daar toe te ver

verloopen) niet alleen mocht, maar

ook' moeit te nut maken : in zooverre

dat
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dat ik my niet onfchuldig zoude hebben
gehouden, indien ik, het gebruik dier

gave ter bequamer tyd verzuimd heb-
bende , 't ongeluk zoude hebben gehad
myne kinderen , of een derzelver

,

daarnaa door de natuurlyke Kinder-pok-

jes te verliezen. In welk gevoelen ik
,

door verdere opmerkinge en overwee-
ginge van het geen daaromtrent nog
dagelyks in 't Licht komt en voor-

valt, hoe langer hoe meer verlterkt

wierd.

Ik beken , 't Befiuit is fterk , en gaat

verder als het doorgaans by de voor.
ftanders der Inentinge opgemaakt ,' im-
mers geuit werd : dog die eenmaal zoo
ver gedacht heeft, dat hy de Inenting

als heilzaam en gëoorloft begrypt, en
voorts geleert heeft eene zaake door en
af te denken, kan (rayns erachtens)
dit . Stuk niet voor afgedacht houden

,

nog daar in volkomen berusten, voor
dat het befiuit zyner reedeneringe op dit

punt nedergekomen zy. En dat ook
dit beOuit, zoo wel in de Tra^yk of
Werkdaad , als in- de Theorie of Befpie-
geling, doorgaa, daar van ben ik tenal-

lerklaarflen overtuicht geworden , door
het ;geval of voorbeeld van zeker Heer j'

van
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van niet minder Geboorte en Rang, als

gemoedelykheid ; die zig desgelyks be-

voegt , en eenigermaate vcrpligt oordec-

lende, om gebruik te maaken van eene

zeer goede gelegenheid , die zig opdeed

om aan zyn eenig kind deze ziekte te

doen Inenten , daar van echter door de
teêrhartigheld zyner Gemaalinne weder-

houden wierd; maar wat gebeurd 'er? eer-

lang ontftaat 'er eene zeer quaadaardige

Kinder - ziekte , door welke het kind

zoo geweldadig aangetaft werd , dat het

zig eenen geruimen tyd in Doodsgevaar

bevond. Welke de berouwen en inwen-

dige befchuldigingen van den Vader,

geduurende dien ryd , waren, dat hy zig

niet ftandvastig genoeg gedragen , en

,

almede door eene verkeerde barmhartig-

heid, van de Inentinge dier ziekte ter

bequamer tyd, had laaten afwenden

j

heeft my dezelve, met de uiterfte naa-

druk betuicht , niet te kunnen befchry-

ven nog uitfpreken.

't Is dan geweefl op die gronden , en

niet lichtvaerdig , dat ik op den 9dea

April van 't jaar 1 755 , myne twee ee-

nige Kinderen; zynde een Dochtertje,

toen ruim tien, en een Zoontje, alsdoe

omtrent agt jaaren Oud, de Kinder-

pok-
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jpokjes door den Hoog Geleerden Heeré
Profesför Thoivias j^chwencke , me-
delidt dezer Maatschappye

, gëasfi-

lleert met den Heer Docior Limburg
^

alhier in den Haag, heb laaten Inenten:

beide met dezelve befmettings-ftoiTe ; en
naar beide op dezelve wyze ter Inentiu-

ge voorbereid te zyn. Myn Zoontje
heeft daarop de Kinder-ziekte , ten ge-

tale van omtrent veertig Pokjcs , ter bc-

hoorlyker tyd bekomen, mot. alle de
gewoone toevallen, tot overgeeven en
iieus-bloeden ingeflooten ; naa

, geduu-
rende omtrent agt uuren voor het uit-

komen der Pokjes , al vry ziek , en niet

zonder eenige korte viaagen van ligrc

Ylhoofdigheid , en trekkingjes in de
handen , te zyn geweeft : dog al het wel-
ke , tot myne uiterfte verwondering en
genoegen , als op een fiel en fprong

,

by het uitkomen der Pokjes ophield;
waarop hem een diepe en gerufte ilaap

beving, en alles vervolgens, rond - uit

gefproken, niet als voor kindcrlpelte
houden was. Ik haal de bovengemelde
toevallen van myn Zoontje wat omftan-
diger aan , om dat ze in 't vervolg zul-
len dienen tot betoog , dat het nog aan
de belmettings-itofFe , nog aan ds be-
mmcL G han-
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handeling of leevenswyze gehapeit

heeft, dat myn Dochtertje, welkers

zonderling geval wat nader overwogen

ftaat te worden, de Kinder -pokjes niet

zichtbaar gekregen heeft

Dezelve dan, op den gemelden 9'~^en

April , op beide de Armen , onder de in^

plantinge van den Spier Veltoides , naar

gewoonte Inge'ént zynde, zoo heeft

men op den 1
4den daar aan volgende

,

ofte den s^en dag van de hicntinge , ee-

ne befmettinge in haare Wondjes be-

fpeurt; welke den i5den dito, of den
ótien dag naar de Inentinge , vermeer-

derd bevonden werd. Den i6-cn dito,

of den 7den dag, is zy, 's nachts en 's

morgens , zeer qualyk of mislyk ge-

weeft , en naa den middag dan warm
dan koud. In haare Wondjes was te

dier tyd zeer veel witte beimcttinge te

zien , en omtrent het éöne ftonden ver-

fcheide puiftjes, als kleine witte zweer-

tjes : terwyl de kanten der wondjes ,

welke zig tot fluiten fcheenen te ftellen,

wat droogachtig en gezwollen waren.

Den i/tieu daar aan , zynde den ö^^^-n

dag naa de Inentinge , is zy , tegen den

middag, zeer onlustig en misfelyk ge-

worden 5 de Pols fterk jagende, en niet

vrv
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Vry van Koorts ; waarop zy in den ag-

termiddag eenige pyn onder den rechter

Oxel begon te krygen , welke haar het

gebruik van dien arm zeer moeijel^^k

maakte; zjnde voorts , dien geheelen

dag door, geheel onlustig en ongemak-
lyk geweeft ; dan koud en grillig , en
dan wederom warm, met kiam zweer.
Den i8-i'-n daaraan volgende, Z3'nde

den 9-i^^n dag naa de Inentinge, had zy
nog wel eenige pyn onder denzclven
arm : dog den ip-i^n

^ of den lol^^n dag,

werd zy,niettegenftaande haareWondjes,
federd daags te vooren

, gëirriteert wa^
ren geworden ^ om het uitkomen def
Pokjes te bevorderen

5 geheel fris, lus-

tig , en vroiyk ; en is vervol-

gens , tot heeden toe ^ aldus gebleeven.

Voorts zyn haare twee Wondjes , op
den 25ftfc;n derzelver maand April, of
den löJ-^n dag naa de Inentinge, ge-
noegzaam geheel en al géneezen bevon-
den en gebleeven : niettegenftaande

het daarop nog eenige dagen agter\'olgt

DigeJUcfj of Etter- makende Pleifter.

Zoo oogzienelyk nu als alle die Symp-
tomata of toevallen, uit myn hier vari

nauwkeurig gehouden Dagregister ge-
trokken , zig vertoont hebben , zulke

G 2 kiaa=
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Idaare, en, als men 't zoude durven

zeggen , ontwyffelbaare tekenen zjn

het, voor de Kundigen, van eene ge-

vatte, jaa zelfs van eene reeds werken-

de Inentings-befmcttinge : in zo verre

,

dat het eerlang uitkomen der Pokjes in

haar , en zelfs fpoediger als by haar

Broeder, buiten alle bedenklykheid ge-

geflelt , en niets gefpaard werd , om
zulx , door bequame middelen , zoo

veel doenlyk , te bevorderen. Maar
gelyk onze kleine Lydtresfe , tegen al-

les aai;i , in plaatfe van zieker , hoc lan-

ger hoe gezonder werd , en dus als met
de Konfb den fpot fcheen te dryven,

zoo verwonderde my dit geweldig; te

meer, dewyl ik befpeurde dat het de

Heeren van de Fccuitett mede vry zon-

derling voorkwam. Dit deed my alle

de bovengemelde omltandigheden rype-

lyk overwegen , en , naa al wat van zoo

een vreemd geval , myn's bedunkens

,

oorzaak koude wezen , in myne gcdag-

ten te hebben naagegaan , eindelyk be-

rusten in dit Befluit : dat myn Doehter-

tje de Kinder -pokjes reeds in der daad,

dog öNZiGTBAAR , moeft hebben gehad ,

en dat 'er mitsdien gcene andere of zigt-

baarc
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baafe Emptie meer te verwachten
Hond.
.Ik deelde deeze myne gedachten des

Anderen daags aan de Heeren Domoren
mondeling meede. Zy werden wel niet

verworpen : maar echter , zoo 't my
toefcheen, als een weinig vreemt aan-

gezien , en aan het uitkomen der Pok-
jes nog niet f eenemaal gewanhoopt:
maar dezelven , den eenen dag voor

,

en den anderen dag naa, niet verfchy-
nendc, en myn Dochtertje integendeel

hoe langer hoe frisfer, en eindelyk vol-

komen gezond wordende, met toeflui-

tinge van haare Wondjes ; niettegen-

Itaande zy nacht en dag was en bleef in

dezelve kamer, waar in haar Broeder
aan de Kinder-ziekte lag, zoo verzoch-
ten de Keeren Doctoren , dat ik de ree-

denen myner bovengemelde gedachten
op het Papier ftellen , en aan haar Wel-
Eds: mededeelen wilde; gelyk ik ook
op den 30. April 1755 deede : onder
den Titel van Obfirvatw - Medico^ Phyjïca
Generalis, circa hfertioner/i Varwlanm;
ad cafum fmgtdarem apphcata : en nu ?

een weinig uitgebreider, ofhettotnut
van de Konft, en dus van mynen E-
ven-naast:.n zoude kunnen llrekken

,

G 3 aan
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aan het verlichte oordeel van de geleer-

fle waereld zeer gaarne onderwerpe.

De Heeren van de Faculteit^ en daar

onder de Jnii-tnoctdiflen ,
gelieven op

my niet toe te pasfen het zeggen van

Apfxles ; Ne fntor ultra crepidam : de-

wyl de Geneeskunde , in der daad niet

anders als een Tak van de Natuurkun-

de zynde, een liefhebber dier Studie,

fchoon een Rechtsgeleerde, minder ge-

zcgt kan werden buiten zyn Leeft te

gaan , wanneer hy een Genees-kundig

Onderwerp verhandeld , als dat een Me-
(iecin£ Vohor, een Pvcchtelyk oï Pr.r^i-

caal Proces helpt uitwyzen. Anders ge-

lieven die Heeren tegens dat zeggen

van Apelles, (die dog evenwel geen

Orakel is geweeft) te Hellen de bekende

Spreuke ; GUiandoGiue et Ohtor ejl bofia

'Verba loctitus.

Dog , om van dezen zy-fprong ter

zaake zelfs te treeden : ik meen dat ik

om goede Natuurkundige redenen, en

met de befte Geneesmeefters , naa S y-

DENHAM, (die het hcht der Kinder-

ziekte op den kandelaiir geftelt heeft )
tot eenen grondflag van myn gevoelen

mag leggen: dat , zoo niet alle , immers

verre de meefte menfchen , geboren

wor-
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worden met iets, 't zy men het eene in-

klevende ftofFe, 't zy eene natimrlyke

hoed.inigheid of hequaamheid gelieve te

noemen , welke hen onderwerpt aan her.

bekomen der Kinder -pokjes vroeg of
laat. Waar in , of hoe die StofFe of
Hoedanigheid beftaa , zulx , zoo 't al

mogelyk was naa te vorfchen , is buiten

myn tegenwoordig beflek ; die daar naa

beluft is , kan het uitvoerig verhandelt

vinden in de TiJirede Afdeelmge van J.
KiRKPATRïKS , Analyfïs of th Inociilatim

ó-c. , uit het Engelfch vertaalt, en in

't Jaar 1 755 , te Rotterdam by Beman
en Zoon gedrukt ; 't is tot myn Oog-
merk in deezen genoeg , dat de Ondervin-
dinge leere , dat van hondert menfchen,
die tot eenen aanzienlyken trap van
Ouderdom geraken , omtrent vyf en ne-

gentig door de Kinderziekte aangetaft

worden , tegens ruim vyf die daar van
vry gaan : (gelyk onder hondert, die

ingeënt worden , ruim vyf zyn , aan

welke de befmettinge niet vat) het zy
dat in die vyf ten honderd , de Stofle

of tloedanigheid om befmet te konneii

worden , t' eenemaal ontbreke ; 't zy'

dat ze in hun zo gering , zwak , of valt

gekluiftert zy, dat ze door geencrlei

G 4 foort
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foort van Befmettinge , ontftoken of
gaande gemaakt kan werden.

Dit dan vaftitaande, moet nu verder

worden aangemerkt, dat de dagelykfche

Ondervindinge insgel.yks leere, dat ee-

nige menichen de natuurlyke Kinder-

ziekte in eenen zeer gcringen trap^^fom-

tj'ds maai' met eenen UitOag van een,

twee, of drie Pokjes : dog andere daar

en tegen dezelve in zoodanigcn over-

maat krygtn , dat de Natuur , buiten

ftaat om de zondigende Stofle uit het

lichaam te dryven, onder den kift be-

zwyke, en geen Konft bcquaam zy den
Lyder van cene zekere Dood te red-

den. Hieruit bcgrypt een ieder lichte-

lyk , zoo als het de ondervindinge ook al

verder toont , dat 'er tusfchen deze

twee uiterftens, oneindige middeltrap-

pen moeten wezen , dewelke (om in

geene verdrietige lankwyiigheid te val-

len) gevoeglyk tot vier CUsfes , ot"

Hooft -foorten fchynen gebragt te kon-

nen worden : waar van ik de Eerfte

begin met de geenen , die de Natuurly-

ke Kinder-ziekte zoo licht krygen , dat

'er maar een , twee , of drie Pokjes op
zyn hoogft, te voorlbhyn komen, en

daar van bynaa niet ziek zyn. 'k Weet
wel
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wel dat men nog eene lagere Chsjls zou-
de konnen flellen; te weeten van de
zulKen, die alleen door een Vdrïokufe

Koorts 5 (dat is een Koorts , verzelt

met toevallen of omilandigheden > aan

de Kinder-ziekte eigen , dog zonder ee-

nigen uitilag van Pokjes) aangetaft wor-

den, waar van my een zonderling geval

van zekere Dame alhier in den Haag be-

kent is ; maar dcwyl 'er misfchien by
Ibmmigen over die Clasfis eenige beden-
kelykheid zoude konnen vallen, laat ik

(die alhier op zekere gronden tracht te

bonwen) dezelve liever achter weeg.
Onder de Tweede Clasfis of Hooft-foort

van menfchen, plaats ik de zulken, die

op eene middclbaare en gewöone wyze
door de Kinder ziekte worden aange-

tall. De Derde Llasjis beflaat uit die

geenen , welke met een zeer overvloe-

dig getal Pokjes, (waar onder ik nu de
Confitiente of iamenvloeijende ook reke-

ne) en niet zonder Levensgevaar, be-
fogt worden. Eindelyk breng ik in de
vierde of laatfte Clasfis , die Ongeiuk-
kigen, welke, 't zy door de meenigte,
't zy door de overgroote quaadaardig-
heid hunner ingebooren ftoffe of hoeda-
nigheid, en daar uit fpruitende Pokjes,

'G 5 zoo-'
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zoodanig overllelpt worden, dat 'er,

volgens den Menfch gefproken , niet als

de Dood na volgen kan ; en daar onder

zelfs fommigen, die, zoo 't mogelyk

was, drie dubbel zouden moeten fter-

v.en ; tot welken het Leidfche geval ,

hier naa met een woord aanteroeren ,

fchynt te moeten gebragt worden. Uit

alle deeze Clasfes verkies ik alleen de

Eerfte, tot grondflag van myn gevoe-

len, om het zelve, voor zoo verre het

de floffe toelaat, in de kragt van een

Wiskundig betoog te bcwyzcn.

Daar is dan een foorc van mcnfchcn

,

welke, uit hunnen aart, tot zulken ge-

ringen trap aan de natuurlyke Kindcrr

ziekte onderhevig zyn , dat dezelve , hen

aantastende , zig alleen tot drie of vier

Pokjes , op zyn hoogll bepaalt. Maar
gelyk nu de ondervindingc , door ontel-

lyke proeven getoont heeft, dat de In-

entinge der" Kinder ziekte, met derzel'

ver Voorbereidinge , van zoodanigen

onbedenkelyken vermogen en werkinge

is, dat ze niet alleen de zoo vooraf-

gaande als verzeilende toevallen, die de

,natuur]yke Kinder-ziekte eigen zyn,

ten hoogde verzagt , maar ook fommi-

ge geheel en al doed agter blyven ; dat

ze
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ZQ vvyders eene groote' vermindering iii

de hoeveelheid, en verbetering in de
hoedanigheid der Pokjes veroorzaakt :

in zo verre , dat fomtyds de uitgekome-

11e Pokjes , by wyze van Refolutie of

Ontbindinge, en dus zonder eenige

Supptiratie of Ettering , verdvvy-

Ren ; en dat eindelyk de fenmdairi

ofEtter-koorts geheel wegblyft, of zoo-

danig verminderd werd, dat ze bynaa

niet te befpeuren is; jaa dat zelfs de
eerfte koorts, die, tot het uitdryven

van de Farwleuje ftoffj uit het bloed,

volftrekt noodzaaklyk is , daar door
nierklyk werd verzagt ; zoo vloeit uit

dit alles by wettig gevolg voort, dat,

als de voorbereiding en Inentinge ge»

fchied aan een Onderwerp , 't welk tot

de eerfte der bovengemelde Clasfes be-

hoord, het zelve , Xchoon de ingeboor-

ne Stoffe of Bequaamheid, door de Be^

fmettinge der Inentinge opgewekt en
gaande gemaakt , volkomen uit-

werke, noodzakelyk van de Eruptie of

uitflag van Pokjes , en gcvolglyk ook
van derzelver Suppuratie en verdere om-
ftandigheden, bevryd moet blyven , by
gebrek van genoegzaame StoiFe of Vat-

baarheid tot de Kinder-pokjes ; want is

het
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het alsvoren zeker , dat de Inenting ,

in een Onderwerp , 't welk uit de na.

tuur vry fterk aan de Kinder-ziekte on-

derhevig zoude zyn gevveeO: , kan teweeg

"brengen , dat 'er vyfdg , en wie weet

hoe veel, Pokjes, minder komen, als

'er anders verfchenen zouden zyn ; hoe
veel klaarder is het dan, dat alleen drie

of vier Pokjes, welke de Natuur zoude
hebben voor den dag gebragt, door de

Inendng kunnen voorgekomen worden?
gelyk deze Ichaarsheid van SrofFe of ge-

ringe Vatbaarheid, terzelver tyd ook
oorzaak kan zyn , dat de Wondjes
zelfs , niet van beduiden etteren , zoo
als in myn Dogterrje gebeurt is : want

gelyk de Supptiraiie der Wondjes, me-
de niet anders kan worden begrepen,

dan als een uitwerpinge v'M\dc Farwktije

StofFe, zoo is het al wederom klaar ,

dat , daar aan de een e kant die Stofte

óf Vatbaarheid zeer fchraal gevonden
word , en aan de andere kant de vog-

ten , jaa het geheele Dierlyk Geftel

,

door de voorbereidinge ten hoogftcvei*-

betert, verzagt, en van vreemde Stof-

fen ge^uivert zyn , die weinige Varioleu-

fe StofFe of heblykheid dus geheel bui-

«en ftaat is om de goede flolfen te be-

der-
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dervsn , en die , of eenige quaade ftof-

fen,,die 'er, vermits de Voorbereidin-

ge, niet zyn, zig te asjimileereti ^ en dus'

eene genoegzaame hoeveellieid van Et-

terftofiè tot uitflag te verfchafFen : want

wat is 'er ontwyfFelbaarder, dan dat,

daar bequaame meenigte , kragt en

voedzel, van of tot eene zondigende

ftofFe of heblyldieid , ontbreel^en
,

aldaar ook derzelver gewoone uitwer-

kinge ontbreeken moet V zoo dat dan

de weinige en goedertierne Varwkiffe

ftofFe of hieblykheid , die 'er in dusdanig

geval in 't lichaam is , door de koorts

uit het bloed ontwart, en tot aan de

huid uitgewerkt zynde, in plaatfe van

zig aldaar tot zigtbaare Polges of Etter-

büiltjes te zetten , door de Infenfibïe.

Tranffiratie , ofonbefpeurlyke doorwaas-

fcming ,
geheel vervliegt , en het Li-

chaam op die wyze zo wel van deszelfs

ingeboorne ^ariolenfe üoQ'e , ofheblyk-

beid om de Kinder-ziekte te bekomen,
gezuiverd werd, als of 'er, in 't geval

van eene overvloedige ingebooi'ne Fan-

olcvfe iloffe, eene zwaare uitilag van

Pokjes was geweeft. En dat is hetgeen

ik, tot nog toe, niet beter wqqi te noe-

men,, als OnzigtbaaPv de Kinder-pokjci?

te
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te krygen, en in 't vervolg nog nader

uitleggen zal.

Zie daar myn gevoelen , hoewonder-
lyk het in den eerften opHag fchyne^

door de Reden , of by wettige gevolgen ^

uit onwederiprekelyke grondllagen ge-

trokken , (zo ik vertrouw) bewezen.

Maar gelyk het nieuw is , en daarom
waarfchynlyk by fommige minder in«

gang zal vinden, doch echter, als het

richtig bevonden word , niet weinig

licht (zoo 't my voorkomt) aan de The-

orie en Tra6iyk der Inenting moet byzèt-

ten; en voorts de zoodanigen, als zig

in dit geval (of ook wel door eene na-

tuurlyke Fanoieufe koorts aangetalt) be-

vinden j geruft kan ftellen . dat zy de

Kinder-ziekte waarlyk hebben gehad;

zoo meen ik niet ondienftig te zullen

zyn , alvorens ik overgaa tot de toepas-

linge van de Ondervindlnge, die ik

hier omtrent zelfs heb gehad, nog een

en andere Waarneming en Redekave-
ling van anderen, tot des te meer ver-

fterkinge van myn bovengemelde ge-

voelen, bytebrengen.

Ik vind dan, dat de zoo Verftandige

en Voorzigtige , als Oprechte en God-
vruchtige KiRKPAïiiiK 5 in de boven-

reeds
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reeds aangehaalde Vertaalinge van zyn

Jinahfis of the Imculation , vry overeen-

komltig met myne bovengemelde gron-

den denkt, en verfcheiden daar toedie-

nende Ondervindingen bybrengt ; want

zoo zegt hy Bladz: 141 en 142. „Toen
„ ik meer dan eens gezien had , dat

j, de materie, genomen van een Lyder

,, die maar een geringen uitflag had,

5, en op zes geapphceert , eene verfchei-

5, de hoeveelheid van uitflag voortbragt,

„ fomryds zeer verfcheiden in elk : en

„ dat de Etter van een ander, die veel

„ overvloediger en fterker uitflag had

,

•„ hoewel van de distinfte foort, geen

fterker, en {(3mtyds flaauwer dan de

voorige, voortbragt; en dat ik in 'c

l,
algemeen de zwaarheid of flapheid

. der toevallen zaï? overeenkomen met

,, de zichtbaare hoeveelheid van Pok-»

„ ken , kon ik niet nalaten te beOuuen,

„ DAT ZULKE VERAWDERINGEN VOORT-

j,
QUAMEN VAN DE VERSCHEIDE GESTEL-

,, TENISSEN DER InGECNTEN"
. VOOHS

Bladz 53. „ Maar waar in dit Ton-

„ der" (zoo noemt hy de ingeboren

Vanoleiife Itoffe) „ in zyn geheel mog<2

,, beftaan, wy weeten zeker &M het

:, VEEL OVERVLOEDIGE'R IS . IN SOMMIGE
GE-J9
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5?
GESTELTENISSEN DAN IN ANDERE : KlH-

ders aan de borit zyn van zxne
OVERMAAT GESTORVEN : CCllige WCi-

nigcio de uiterfte kragt van hun lee-

ven 5 hebben door zyne minheid
DE ZIEKTE ZEER ZAGT GEHAD. En
WerlhüF zegt ons, dat hy weet dat

een Boer in Duitfchland in den Ou-
derdom van tagtig jaaren , ^er heel ligc

doorquam. En eindelyk Bladz: 134
en 135. „ Andere kunnen maar eene

„ zeer kleine maate van het Tonder
„ hebben, en eene zo vrye oppervlak-

j, te, dat op de genadigfte wyze van

j, befmettnig) eene overvloedige Zwec-

„ tingCj deuitvloeijingen , die door de

,, inhaalende Vaten , of door een inihy-

„ dinge ingelaten zyn , door de uitwaa-

femende uit kan dryven .• want on-

derftellende dat zy niets t^sfimUabeis

in 't Bloed vinden , moeten zy even-

„ wel uitgedreven worden ; als onge-

„ lykaartig zynde met het zelve : en

5, dit was zeer waarichynelyk het geval

,, van Juffertje Bruce" (waar van in 'c

vervolg nader) „ daar het Crassa-

,, MENTÜM NAUWLYKS GENOEG AANGE-

j, DAAN WAS, OiM EEN ZiGTBAARE UlT-

,, SLAG TE VERWEKKEN, en dc Pokki*

,5 ge

9»



INGEENTE POKJES. 113

„ ge oorzaak word met de uitgezweetc

5, Lympha uitgelaten.

Doch , het geen alhier de uiterfle op-
merkinge verdient > is het geval van ze-

kere Engelfche Lady^ bj^gebragt dooF
denzelven Kirkpatrik 6 de Afdeelinge *

Bladz, 140. Daar hy verhaalt, dat de-

zelve ingeënt zynde (zoo 't fchynt door
M' Wall , Heelmeefter van het Inen-

ting - huis te Londen) zulx aan haar van
geene andere Uitwerkinge was , dan dat

zy, op de gewoone tyd van ziek te
'

worden, alleen een geringe Koorts met
Hooftpyn kreeg ;* zonder dat 'er een
eenig Pokje voor den dag quam. Of
M' Wall te dier tyd van gelyk begrip

was als ik ('t geen my, uit zyn naavol-

gend gedrag, al vry waarfchynlyk voor-
komt) vind ik aldaar niet aangetekent

:

maar wel, dat hy een kind van 7 jaa-

ren, met den Etter uit de Wondjes van
die Lady Ingeënt hebbende, het zelve
daar door metter daad befmet werd ,

en de Kinder-pokjes bequam.
Nu vraag ik , of die Lady niet geoor-

deelt moet worden befmet te zyn ge-

weeft ; en wel in zoo verre, dat die iie-

fmetting merkelyk in haar gewerkt heb-
be? ik geloof niet dat iemand zulx om-
JV. Deel. Il ken-
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kennen zal \ de ter bekwaamer tyd ver-»

fchuiende Koorts en Hooftpyn, ge-

voegt by de befmettinge van het Kind

,

door den Etter uit haare Wondjes, zyn
'er de onwraakbaare bevi^yzen van ;

echter heeft men aan haar geene Pok-

jes konnen befpeuren : Waar zyn ze
dan gebleven? zekerlyk lütgewaasfemt

eer derzelver ftoffe zig tot Etter-buil-

tjes konde zetten ! te willen zeggen ,

dat het de Stoffe zelfs , waar mede die

Dame Ingeënt was , zoude kunnen zyn
geweeft, die de Befmetting aan ^t Kind
veroorzaakt heeft , zoude , waarlyk ! niet

dan de Onkunde ofdeTwift-luiltoonenj

van die zulx te berde zoude willen

brengen : want het is klaar uit de wyze
der Inentinge, dat, na het wegnemen
der Etter-draadjes , zoo min van het

Lichaam der ftoffe, waar mede de Inen-

tinge gefchied is , in de Wondjes over-

blyft, als van een Kooltje Vuur , 't

welk weggenomen word, naa dat daar

mede een Oven is aangeftoken. Bui-

ten en behalven, dat, zoo 'er al iets

gerings van de Stoffe der Inenting in de
Wondjes zoude mogen gebleevcn zyn,
zulx dan , waarfchynlyk , al deszelfs

aanftekend vermogen zoude hebben
ver-
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verloren , door het verblyf aldaar vail

zoo veele dagen j als 'er verlopen , eer

de Wondjes beginnen te Etteren. Om
nu niet te zeggen, dat ook die, alsdan

vreemde of ongelykaartige Etter der

Wondjes , de natuur van dat bynaa on-

deelbaare Stofje van oude Bermetting

t' eenemaal verandert of verdooft zou-

de hebben. Breder kan ik my over

dit geval niet uidaaten , om dat de ver-

dere omftandigheden daar van niet ge-

boekftaaft (laan. 't Is ook niet noodig

:

dewyl hier uit reeds, genoeg tot myn
oogmerk , blykt , van eene waare of daa-

delyk gevatte en werkende Kindcr-ziek-

te, zonder dat zig eenige de minfte uit-

flag van Pokjes vertoont heeft; gelyk

'er ook trouwens veelmaal ettelyke

Pokjes by de L^-ders gevonden worden

,

die niet, als de overige, tot zweereii

komen, maar, by wyze van ontbinding

en ongevoellyke doorwaasfeming, ver-

dwynen. Al het welke des te waar-

fchynelyker moet voorkomen , indien

'er eenige Evacnatio Critica, \ zy van
Buikloop , flerk zweeten , of iets dier-

gelyks bykomt : dewj^ my nu nog on-

langs verhaalt is het geval van een Kind^
't welke alle de toevallen van de natuur:

H. s
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lyke Kinder-pokjes hebbende, in plaat-

fe van den uitflag, eene overvloedige

Buikloop kreeg; waarna het gezond
werd, en tot nog toe van een tweede

aanval van Kinder-ziekte vry gebleeven

is : zoo dat , tot het uitwerpen en quyt

raaken der Variokufe Stoffe, niet altoos

dadelyke Pokjes nodig zyn.

Ik weet niet of ik hier nog een an-

der geval voor myn gevoelen mag by-

brengen , dewyl het door Kirkpatrik ,

'V'jfé.e Afdeelinge, Bladz: 132 en eenige

volgende, in eenen geheelcn anderen zin

word opgevat. liet zelve beftaat hier

in , dat Juffertje Bruce van AJmklüne ,

(waar van hier voor reeds gemeld is)

door M'' . Savage , in 't jaar 1751 , In-

geënt zynde , wel een groote ontfteking

aan de inihyding kreeg, dog die weinig

droeg; als mede op den agtltcn dag een

Koorts, die zes en dertig uuren duur-

de , met overvloedig zweeten , dog
zonder Uitllag ; uitgezonderd alleen

,

dat zy , kürt voor dat zy ziek werd ,

een kleine puilt met etter op haar tong

had gekregen, en daarna eene zeer klei-

ne met een geele punt, digt aan het ee-

ne eind van haar mond; waar van zy

geheel bcvryd wierd op de gewoone tyd

naa
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naa de ziekte, en voorts zoo lustig

wierd en bleef als ooit; met verdere
byvoeginge aldaar, dat de gelchrlftQn

van M'^l-vANBY, die allervermaardfle
Engelfche Inenter, een geval behelzen
dat zeer gelyk daar mede is, en dat 'er

veele jaaren verlopen zyn , zonder we-
derbefmetting van die Perfoon , die 'er

ook geen vrees voor heeft. Kirkpa-
TRiK fchynt te meenen , dat 'er in het
gemelde geval van Juffertje Br.uce gee-
ne Befmettinge zo;ide zjn geweeit :

dog dewyl ik, aan de eene zyde, by
hem zelfs Bhdz: 177 leeze , dat, als

'er geene Befmettinge 'm 't geheel is

,

•dan ook geene toevallen, de Ingeente
Kinder-ziekte eigen , te befpeuren zyn

;

en dat, aan de andere kant. Juffertje

Bruce, op den agtflen dag , een Koorts
van zes en dertig uuren heeft gekregen

:

zoo ben ik in eene groote vcrzoekinge
om , als ik durfde , hier in met Kirk-
PATRiK van gevoelen te verfchillen, en
vafl te ftellen, dat Juffertje Bruce me-
de inderdaad de Kinder-ziekte onzigt^.

baar had gehad.

>^ Dog, om eindelyk tot het geval , dat
ik zelf beaamt heb, te komen, en te
doen zien, dat de Ondervindinge hier

H 3 de
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de Reden, en de Reden de Ondervin-

dinge ftave, zoo gelieve men zig te

herinneren de reeds bovengemelde om-
ftandigheden , waar in myn Dogtertje

zig , by haare Inentinge , heeft bevon-

den , en waarop , als met de uiterfte

nauwkeurigheid waargenomen ,ftaatkan

worden gemaakt. Volkomen gezond
en tot de hientinge bequaam, is zy ,

agt dagen lang, op de gewoone wyze
gepriefareert ; den negenden dag In-

' geënt; voorts met alle bedenkelyke

zorgvuldigheid , in het behoorlyk T)ièet

of levenswyze, en eene geduurzame
getemperde Lucht, buiten alle tocht,

gehouden; en, even als haar Broeder,

die de Kinder-ziekte in order bekomen
heeft, zoodanig opgepatt en waargeno-

men, dat, in plaatfe dat iemand, die

door en door gezond is , zo als zy toen

was, onpasfelyk zoude konnen wor-

den, een zieke integendeel , in diervoe-

ge , tot den allervolmaakften trap van ge-

zondheid zoude hebben moeten wor-

den herftelt. Echter is zy , als voren

,

met het begin van den zevenden dag

naar de Inentinge, geheel t' onpas ge-

worden; het welke geduurt hebbende

tot op den negenden dag, en dus om-
, trent
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trent zeftig uuren lang , is zy vervol-

gens , zonder eenige Geneesmiddelen
te hebben gebruikt, het Tit'éet en Regi-

men op dezelve v^^yze vervolgt worden-
de, en dus geheel uit zig zelfs , weder-
om tot eene meer dangemeene Gezond-
heids-ftaat en lustigheid gekomen , en
gebleven.

En dewyl dan nu van deze zeftig-uu-

rige onpaslykheid , en daar op gevolgde
fpoedige herflellinge , geene de minfte

reden , afgefcheiden van de Inentingc

aan haar gedaan, kan worden uitgedagt;

zoo vraag ik , waar die onpaslykheid , en
dat jüiO: op den zevenden dag, alsmede
de daar op gevolgde herftellinge , zeftig

uuren daarnaa , met mooglykheid an-

ders aan toegefchreven kan worden , dan
aan de werkinge van haara-ingeboren Fa-

riolenfe StofFe of Heblykheid, aangefto-

ken , opgewekt , of gaande gemaakt
door de Inentinge aan haar gedaan ? Men
weet dat 'er geen Uitwerkfel zonder
Oorzaak kan zyn ; maar hier is , buiten

de opgewekte Fanoleufe StofFe, geene
oorzake altoos; derhalven moet die op-
gewekte Farwkvfi StofFe hier de oor-

zaak van wezen. En dat die door de
Inentings-ftoife alleen , of op zig zelve

H 4 aan-
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aangemerkt, niet veroorzaakt kan zyn;
dunkt my daar uit volkomen klaar te

wezen , dat de geenen, op welke de
Inentinge in 't geheel niet vat, daarvan

ook in het geheel geene toevallen kry-

gen .: gehk Kïrkpatrik op de boven
aangehaalde Bladz: 177, ingevolge zy-

ne ondervindinge , getuigt.

Wyders meen ik dat dit Beiluit nog
des te gegronder zal moeten voorko-
men, als hier bygevoegt word, dat al-

le die Symptomata of toevallen , zoo wel

op zig zelve aangemej:kt, als met be-

trekkinge tot de tyden wanneer ze ge-

beurt zyn, degewoone, en, mag men
't zeggen , onfeilbaare tekenen zyn

,

van eene gevatte niet alleen, maar ook
dadclyk werkende befmettinge , tot het

punt van de Eruptie of den uitflag zelfs

toe : dewyl eene Itandvastige Ondervin-
dinge den Inenteren al overhing geleert

heeft, dat het de zevende, of de agt-

fte dag is, op welke de onpaslykheid

der Ingeente Kind er-ziekte zig begint

te openbaren; dat die onpaslykheid

maar eenige weinige dagen , by den ee-

nen wat meer, by den anderen wat min-
der, duurt; en dat daar op, genoeg-
zaam te gelyk met de Ertipti-Cy een al-

ler-
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leiTpoedigfte herftellinge van alle de
toevallen volgt; dat voorts die onpas-

lykheid beftaat, onder anderen, in ee-

ne Walginge of Mislykheid; in een On-
lustigheid ; Griliingen ; Wisfelvallige of
afwisfelende Warmte en Koude; Zwaar-
dere of Lichtere Koorts ; en inzonder-

heid Pyn onder den Oxel of Oxels

;

alles voortduurende tot den Terminus of
Stadium Extncationis toe ; dat is ,

tot alle de befmette deelen zoo
ver voortgefluuwt zyn in de pypjes,
die tot in de oppervlakte des Lichaams
uitlopen , dat zy door de Vena: refliientes^

of te rug vloeijende aderen , niet we-
der naa binnen gevoert kunnen worden;
op welke E^tncatie, in de gewoone ge-

vallen, de £r ///)//> of uitflag, en 't op-
houden der toevallen , aanfronds volgen

:

en voor welke Eruptie ^ met deszelfs ge-

volgen van Suppnratie en afdroginge , in

deeze en diergelyke gevallen, de In-

fenfïkle Tranfpiratie gehouden moet wor-
den.

Byaldien men zoude willen tegen-

werpen, dat in dit geval zig niet ver-

toont hebben alle de Tekenen van eene
werkende Befmettinge; als, by voor-
beeld , het Neus-bloeden , dadeh k

H 5 . Over-
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Overgeven, Tinteling in de armen, en
dadelyke Ettering der Wondjes , als an-

ders : zoo merke ik daar tegen aan;

vooreerfl, dat uit de ondervindinge

blykt, dat de trappen en geduurzaam-
heid der ziekte of Onpaslykheid , in

verfcheide Onderwerpen , zeer verfchil-

lende zyn , en zig inzonderheid fchik-

ken, naa dat de aanftaande lütflag mee.
nigvuldig of fchaars zal wezen ; volgens

't getuigenis van Kirkpatrik Bladz:

1 42 in het begin. Ten andere , dat het

ook zeer zeldzaam is , dat in een en de-

zelve Perfoon , alle de tekenen, de In.

i^-eënte Kinder-ziekte eigen , te famen

loopen. En gelyk nu myn Dogtertje

in het geheel geen Uitflag heeft gehad,

is het dan te verwonderen dat zy niet

is aargetaft geweeft in eenen gelyken

trap van onpaslykheid , en verzeld met
alle de toevallen , welke zig doen zien

in die geenen , die de ingeente ziekte

,

met eenen zichtbaaren , 't zy meerderen

of minderen Uitflag krygen ? is het

niet integendeel te verwonderen , dat

,

naar zoodanigen Evacuatie^ als zy, op

den derden, vierden en vyfden dag

naar de Inentinge, gehad heeft, dezel-

ve nog zoo oiipaslyU, en aan zoo vee-

Ie
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Ie toevallen onderworpen zy geweeft ?

te meer, daar haar Broeder, die de

Kinder - ziekte in order bekomen heeft

,

meede niet langer dan zestig uuren (hoe-

wel merkelyk zwaarder) ziek geweefl

is-

Uit dit alles, (gevoegt by het gee-

ne reeds is aangehaalt, zoo wegens de

ItofFe der Inentinge haar en haar Broe-

der gemeen ; de gelyke handelwyze mee
hem; de zichtbaare befmettings teke-

nen in haare V/ondjes ; als anders)

meen ik noodzaaklyk te moeten beflui-

ten, dat mjai Dochtertje, overeenkom-
flig met het boven bygebragte geval van

M". Wall, waarlyk en metterdaad de

Kinder-ziekte heeft gehad, fchoon 'er

zig geen een Pokje aan haar vertoont

hebbe : in deezer voege, dat de Vario-

Icnfe Stoffe , omtrent het einde van haa-

re zeftig- uurige onpaslykheid
, ge'extri-

ceert , of tot aan de buisjes van de Huid
gebragt, dog te gering in meenigte of
kragtzynde, om zig tot Etter-buil tjes te

konnen zetten , en dus eenen zigtbaareii

Uitflag voor den dag te brengen , in

plaatfe van dien, aanftonds naar de Ex^
trtcütie , heeft beginnen te Tranfpireeren ,

en dus vervolgens geheel en al vervlo-

gen
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gen is ; en dat mitsdien de Infenjible

Tranfptratie by haar verrigt heeft, 't

geen anders de triiptü, de Supptiratte ^

en de Exficcatie ^ of de Uitflag, Ette-

ring, en Verdrooginge der Pokjes, by
onderfcheidene op malkander volgende

Stadia of tydperken , oogfchynelyk uit-

voert. Mag dit dan niet met recht ge-

naamt worden Onzichtbaar de Kin-

DER-POKjES KRYGEN ? niet indienziu,"

ïils of hier daadelykc Puiftjes of Pokjes

waren gewecft , welke zig fchuil gehou-

den hadden ; miunr zoo , dat iets anders

even dat zelve verricht hebbe , 't welk

de Zichtbaare Pokjes doen; namelyk

de uitvocringe van de geextnceerde Vafi-

ekfffe Stoife of befmette Deeltjes.

Mag ik my, en mag myn Dogtertje zich

dan niet vleijen , jaa menfchelyker wy,

ze verzekeren (ik fprcek altoos met

dezelve allernecdrigfte ondervverpinge

en vertrouwen aan en op de Goddelyke

Voorzienigheid, waarmeede ik deinen*

tinge aan myne twee eenige Kinderen

,

met eene gelukkige uitkomft , heb

ondernomen) dat zy daar door, van

haare ingeboorene ftoffe of hoedanig-

heid, om de Kinder-ziekte te bekomen,

zoo wel gezuivert zy, als of zyeeneii

daa-



INGEENTE POKJES. 125

daadelyken en zichtbaaren Uitflaghadde

gehad; en, (by aldien het waar, im-

mers een Mititoen tegen een is , zoo als

het my met de beste Geneeskmidigen

voorkomt, dat men de waare Kinder-

ziekte niet tweemaalen krygt) mitsdien

nooit meer daar aan onderworpen zal

wezen? Ik meen jaa! te meer om het

geval van Ranby, boven uit Kirkpa-

TRiK aangehaalt , en 't geen de laatftge-

melde, Bladz: 135 van zyne voorfchre-

ve vertaalde Anaiyfis , van eene Ingeen-

te zegt, namelyk : „ Men weet zeker

„ dat 'er zig Hechts een" (te weeten

Pokje) „vertoont heeft, en dat de Ly-

„ der zig naaderhand in 't midden der

„ befiiiettinge bevonden heeft, zonder

5, 'er \'A\\ aangetafl: te zyn geweeft'* : jaa

TiMONi, aangehaalt by den welgeme'.-

den Profesfor T. Schwencke , in des-

zelfs Nodig Bericht over de Rentiiige,

verzekert, dat de Wondjes maar behoe-

ven te zwellen en te zweeren, en dat

zulke leevenslang geen nood meer heb-

ben gehad voor nieuwe Eefmettinge ,

ichoon zy met die ziekte daaglyks om^-

gingen; zoo als ook de la Condamine ,

in zyne Memorie over de Inentinge ,

op den 24. April 1754, "^oor de Ko-
ning-
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ninglyke Academie der Weetenfchap-
pen te Parys voorgelezen , zege

,

3 9 G}uc'lquefois Ie Vemn s' echappe, tont ott

,, prefque lont , par les denx Incijions , et

„ /e malade na qu ane on deux puftuies

^

,, qtielquefots méme pas une feule. llnen

li ejl pas moins piiïgé du germe de la fetite

5, Verole , ni moins a t'abri de la contracter

5, de Noti'ueair ; dat is , (voor die de
Franfche Taaie niet verftaan) dat de be-

fmette StofFe fomtyds geheel , of voor
het grootfte gedeelte, ontfnapt, door
de twee Wondjes: en dat de zieke, niet

meer als een of twee Pokjes , ook wel
geen een krj^gende, daarom niet min-

der gezuivert is van de grondfloffe der

Kinder-ziektc , nog minder veilig van

ze op nieuws te bekomen. En ik

meen ook ai verder te mogen befluiten

,

dat de uitkomlt hier getoont heeft, dat

mynDogtertje zig bevond in debovenbe-

fchreven Eerfle Clasjis , of misfchien

wel onder de Eerflen van de Tweede
Clasfis : naamelyk, dat zy alleen voor-

zien is geweeft van zoodanig een e ge-

ringe hoeveelheid van StofFe, of Heb-
lykheid tot het bekomen der Kinder-

ziekte , dat , als zy door die ziekte uit

de natuur was aangetaft geworden , de-

zel-
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zelve niet meer dan een zeer gering getal
Pokjes zoude hebben konnen te voor-
fchyn brengen : want om haar volflrekt

in deEerfte, of nog Laagere Clasfa ^ te

plaatfen , ziüx dunkt my dat haare zes-

, tig-uurige Onpaslykheid en toevallen,

inzonderheid naa eene zoo overvloe-

dige Evacttatie, weinig dagen bevorens,
niet toelaaten ; dewyl hier toe meerde-
re Stoffe of Heblykheid noodig was ,

als onderftelt kan worden in de Eerfte

Clasfis voortekomen.
En waarlyk ! hoe meer ik het wTrk

der Inentinge van de Kinder-pokjes o-
verweege , hoe meer ik vinde dat het
vergeleken kan worden met de aanftekin-

ge van eene onderaardfche Myn, door
middel van een brandend Lont ; v/ant
het Draadje is het Lont; de Befmet-
tings-ftoffe, die daar aan kleeft, is het
fprankje vuur of 't glimmend kooltje
van het Lont; is 'er geene Farioleufe
StofFe in 't Lichaam , daar volgt zo wei-
nig op de Inentinge, als dat 'er geen
Kruid in de Myn is ; is 'er veel Kruid
in de Myn , en veel Varioleufk StoiTe in
't Lichaam , daar gefchied eene zwaare
ontploffing , en eene overvloedige Emf-
tie of Uitflag; is 'er' te weinig Kruid 'm

de
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de Myn V of te weinig P^arioleufe StofFe

in 't Lichaam , ze is buiten ftaat om een

doorbraak in de daarboven leggende

korlt des Aardbodems , of eene truptie

door de Huid te maaken ; het Aardryk

fchud en dreunt , het Lichaam word
ziek en onpaslyk ; de uitgebreide

Lucht, of Farioletife StofFe, verheft

zig door de natuurlyke openingen of
fpieeten des Aardryks , of de poren en
zweetgaatjes , van de Huid ; en daar is

zoo weinig vreeze dat 'er van nieuws

wederom eenige Eruptie of ander toeval

vanPokjes zal komen, als dat zoo eene

gefpronge of uitgeblazcne Myn , weder-

om fpringen of uitblazen zal , wat vuur

daar ook bygebragt worde.

Eindelyk meen ik , dat de Ondervin^

dinge aan myn Dogtertje, des te beflis-

fender in dezen zal moeten voorko-

men, als by dit alles nog gevoegd word,

dat zy reeds eene allerfterkfle proef we-

gens haare onvatbaarheid voor de Be-

fmettinge heeft doorgeftaan : dewyl ik

haar, '(gelyk boven by eene andere ge-

legenheid reeds aangeroert is) by haar

Broeder, in het hevigfte zelfs van zy-

nen Uitflag en Ettering (begonnen den

dertienden en geheel afgelopen den
drie-
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drieëntwintigften Dag naar hun beider

Inentiiige) niet alleen onaffcheidelyk in

dezelve Kamer heb laaten vcrblyvcn :

maar ook altoos in 't zelve Bed , met
hein heb laaten flaapen ; voorts haar uic

het zelve glas , ongefpoelt , laaten drin-

ken ; uit dezelve lepel doen eeten ; en

,

niets ter waereld ontziende , hem den
gehéelen dag door haar laaten oppasfen
en behandelen ; zonder dat zy , daar

door aangefleken werd : zoo min
als nü in bynaa drie jaareh; fchoon de
Kinder-ziekte , reeds federt eert jaar her-

Waards , zeer fterk in den Haag gere-

geert hebbe, en tegenwoordig aldus nog
regeere, en ik haar iiooit, onthouden
heb, nog hieene te onthouden, van
de plaatien , daar zy behooit te we-
zen : fchoon zy aldaar de Kinder-ziekte
gemaklyk zoude konnen bekomen, in-

dien zy daar aan wederom vatbaar was.
En gelyk ik dan hier meede^ de

mooglykheid niet alleen, maar ook de
wyze j hoe men in der daad de Kinder-
pokjes^ zooNatuurlyk als Ingeënt, on-
zichtbaar hebben kan , zoo klaar betoogt 5

en, door toepasfinge op het geval van
myn Dogtertje, bevestigt meene te heb-
ben j als j in een zaak van die natuur j ge-
IK 'BceL l fchie-
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fchieden kan, zo zouc^e ik rayn Bedek
hier meede voor afgedaan kunnen liou-

den, ten zy ik nog eene hier toe betrek-

kelyke aanmerkinge moeft maken , wel-

ke gebouwt is op liet Leidlche geval

,

te vinden in het 2weede Veel dezer Ver-
handelingen Bladz: 319 e'» 'volgende ; te

meer, dewyl het zelve door de Beftry-

ders der Irientinge niet weinig misbruikt

word. Myn aanmerking beftaat dan hier

in; dat de Jonge Heer, aldaar gemeld,

zig , waarfchynlyk , niet alleen in de Vier-

tle of Laatfte myner hier boven opge-

maakte Clasfes heeft bevonden : maar
daar in zelfs zoo hoog , dat, was hy
door de Natuurlyke Kinder -ziekte

ooit aangetaft , een driedubbelde

Dood, was 't mooglyk, zyn Lot zou-

de zyn geweeft. Want is die Jonge
Heer, in welken alle gunftige om.ftan-

digheden ter Inentinge Icheenen lamen

te loopen , naar eene meer dan gemee-

ne Preparatie ofVoorbereidinge , en goe-

de levenswyze , door de Ingeente Kin-

der-ziekte zoo vreesfelyk aangetaft ge-

weeft, dat al wat de Kunft vermocht,

ter naauwer nood toereikende was tot

zyn behoud, wat zoude 'er dan van

gekomen zyn, als hem de natuurlyke

Ziek-
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Ziekte eens aangetaft hadde , in een paa-

deelig Saifoen, op eenen tyd dat zyii

Bloed verhit, of zyn Lichaam met ee-

nige fchaadelyke ftoffen , of onpasfelyk-
beid, bezet was, en zoo voort? zoo
dat de Inenting hier genoegzaam een
Mirakel heeft gedaan , en deze Jonge
Heer (ik {preek naar den Menfch) daar

door. van eene anderfmts zekere Dood

,

verlofl: is. Gelyk ook de Heer Profes for

Gaubius , door welken die Ineiitinge

is verricht , in de bovengemelde Ver-
handelingen Bladz: 369 5 verhaalt, aan

zynen Lycter , naa gelukkig volbragte

herfleliinge , voor de Oogen te hebben
gebragt : „ hoe de Inentinge een geze-

„ gend middel was geweeft , waar door

5, het de Goddeiyke Voorzienigheid

5, behaagd hadde , ; zyn Wel Ed: voort-

5, aan van den fchrik en aanval dier

5, ziekte te bevryden , dewelke door

5, Natüurlyke Befmettinge , onver-

5, hoeds, zonder voorafgegaane Voor-
5, bereidinge, vroeg of laat hem over-

5, komende, zeer waarfchynlyk dcn-

„ Dood zoude veroorzaakt hebben''

;

zulx^het zoo verre van daar is , dat dié

geval, waar van de wedergade, myn,>?

weetens iiiet bekent is, iemant van de

I st lm
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Inentinge zoude behooren aftefchrikken ^

dat 'er, integendeel, geen kragtiger

kan werden uitgedagt , om dezelve te

moeten aanraden : dewyl daar uit het

groot vermogen der Inentinge ten aller-

klaarften blykt.

VOOR. i
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VOORBEELD,
OPGEGEEVEN DOOR.

THOMAS SCHWENCKE^
HOE £ E N E

SAMENGESTELDE BREUK,

GEVAARLYK DOOR VEELE TOEVALLEN,

GELUKKIG BEHANDELTenGENEEZENIS. •

Wat eene gegronde Kennisfe der

Deelen, en haar plaatfinge, ver-

mag in fchielyk opkomende verfchyn-

felen , die men zo niet verwagt , toont

de volgende Obfervatie , in de Heel- en
Geneeskunde.

Een Jongman , met naame Jan B . .
.

,

Oud omtrent twintig Jaaren , kort, maar
llerk van geflalte, een Visfer, en ge-

woon fterken arbeid te doen , komt my
eerft ter loops raadpleegen , den 8. Ju •

ny 1749 , naa dat hy alvoorens ver-

fcheide Praftizyns hadde gefprooken,

ï 3 en
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en laatftelyk de kundige en ervaarcne

Heelnieefcers Dringberge en Damen,
over een groot Gezwel in de Lies en

Scrotum der rechter zyde , welk Gezwel
door hen voor een Sarcocele, Vlees-

breuk, Lies- en Water breuk aangezien

werd, met byvoeginge, dat 'er tot red-

dinge van zyn leeven niets over was,

dan de wegneèminge des Bals, die in een

Knoets-gczwel was overgegaan met ver-

zweeringe.

Op den dag en uur, die door hen
vaftgefteld was tot de handgreep , exa-

mineerde ik voor de eerftemaal , doch
rla^wkeurig, het ongemak. Ik bevond
dat de Bal , in een Knoers-gezwel ver-

anderd, ter grootte van een vuift , bo-

ven dien op twee plaatzen naa onderen

doorboord was met Pypzweeren. Daar-

enboven' bevond ik in de Lies, zo' als'

het my voorkwam , een Darm- en Net-

breuk, ter grootte van twee vuiften.
' ;De Lyder ' hadde zeedert twee jaa-

ren, een groóte pop aan een Herken

band op de. Lies-breuk gedragen, en

dus de Bï-euk in de Lies raerkelyk,

zonder intekrygen , gekneld, Tchoon
hem zulx , tot onze verwonderinge , naar

zyn' zeggen , geen ongemak van be-

lang
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lang hadde gegeeven ;. derhalven "was
zeer ligt te begi-ypen en te voorzeg-

gen, dat alle uitgefchpote deelen in de
Lies te faamen gegroeid, zouden zyn

,

en vereenigd met de zak, wa^ar in zy
opgehouden werden , én zulx bkek
ook genoegzaam door uiterlyk onder-

zoek. . [

Men vond het Knoets-gezv/el of Sar-

cócde\ Vléès-breuk," bepaald, én alleen

Hl den Bal, door een uiterlyke oorzaak

voortgekomen, namentlyk een val, de
Breuk in dê Lies niet toegeftropt. ' \

Mên hadde, zeg ik, gerefolveerd op
dat tydftip de Operatie te doen, zynde
des achtermiddags tusfen drie^ en vier

uuren. De Lyder was juift niet be-

kwaamlyk daar toe voorbereid, ook
hadde hy onvoorzigtig des middags ten

twaalf uuren , fterk en v/el gegeeten.

Dit' laatfle bragt my in verleegenheid

,

dcnyyl de buik vol en opgefpannen
was, dat zoo niet behoorde, dog het

werk moeft verricht worden , en men
drong daar op aan.

Alle vöOrzorge die mooglyk was , op
dit moment, in het neetlige geval ge-

noomen hebbende , voornamentlyk om
geen deelen door het mes in de Lies te

I 4 kwet-

>
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quetfen , werd de Lyder behoorlyk ge-

plaatft en vaftg^houden. Hierop open-
de de Heelmeefter Dringberge, geasfi-

fteert door den Heelmeeftcr Damen het

Gezwel, van het Scrotum tot aan de Lies

naa behooren , tot in den zak der Lies-

breuk . oiT^ ruimte voor oog en handen
te hebben. Wat gebeurt 'er ? eensklaps

fchiet de KarteMarm , een groot ge-

deelte des dunnen Darms , niet meer be-

paald of meer tegengehouden zynde,
opgeb'aazen , ter grootte van een meii-

fchen hoofd, uit, het welk alle oogen-
blik vergrootte, yslyk om te zien. JVJen

poogde te vergeefs om die deelen in den
buik te brengen, derhalven kwam het

my beft voor , om vooraf de Breuk
te redden , en naderhand her Knoets-ge-

zwei weg te neemen. Dit wierd niet ger

meen o crleg beflooten en gedaan.

Men vond het aanhangfel van den
blinden Darm aan den Bal vaftgegroeid

,

dat ik zonder eenige andere deelen iii

de Lies noch eens gezien hebbe , g^ly-

kendena een Ader- breuk, l^aricocele. De
Kaï teldarm en blinde Darm , war^n rond-

om achter aan den zak , waar in zy la-

gen, vereenigd, gelykerwys ook een ge-

deelte van het net , doch van goede cou-

leur;
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leur; de Kartel -en blinde Darm, met
het aanhanglel en net door het mesje
los gemaakt zynde , werd de ring QAn-
nulus) geopend , om dat het niet moog*
lyk was , de uitgefchoote deelen ander-

fins uittebrengen , dat vaardig en wel

,

naar de regels der Konft gedaan wierd.

Doch dit alles hielp niet nog voldeed
aan ons oogmerk om de uitgefchoote

endoorlucht uitgezette deelen in hunne
gewoone plaats, den buik, te rug te

brengen. Wat moeite ook de Heelmee-
fters aanwendden , om het laatfl: uitge-

fchootene eerft te herftellen, ten einde na-

derhand het eerlte, naar Konftgebruik

,

binnen te werken ; alles was te ver-

geefs, waarfchynlyk te moeijelyker ge-

maakt, door dien de buik te vooren
door fpys en drank was opgevuld.

Ik floeg voor , het Coiori te doorboo-
ren , om uittogt aan de lucht , die hier

in op gehouden werd , te geeven , het
welke met een platte, by gebrek van een
driekante naaide, gedaan wierd. Uit de
gemaakte openinge flortte veel bloeds

,

maar de Darm viel toe , waar door de
gemaakte fteek in den Darm vernaauw-
de : en al het uitgefchoote en losge-

maakte werd met veel moeite, en niet

I 5 ,
min-
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minder geduld , eindelyk ingebragt.

Een '(Tm mde^ groote Steek-wiek , in

den ring overdekt met drukdoelcen , en
door een hand tegengehouden, kwam
de wederuitzakkinge der deelen voor;
en onder die behandelinge verliep al wat

tyd.

Ik heb nooit bovengemelden Heelmee-
ller, een kundig, en altoos ftoutmoe-

dig Operateur , niet alleen meer vermoeid
gezien, maarhy hadde daarenboven aan-

moediginge noodig, om het overige

werk 'te volvoeren, de Zaadflrenge te

önderfcheppen , te binden, en de Sar-

cocele uittepcilen, die rondom het Scro-

tum w^dgegvodt waren, het geen kort

daaraan door hem en den Heelmeefter

Damen , wél en vaardig ter uitvoer ge-

bracht werd. Naa een ter zaake be-

kwaam verband , zoo wel om de weder-

uitvallinge voor te komen als bloed te

fluiten , werd de Lyder , die geen

klein verlies hadde geleeden , te bedde

gelegd. Ik fchreef een ruilmiddel voor,

en niets , dan melk en water tot drank

,

warm gemaakt.

Daar was ruim zoo veel vrees als

hoop, en men ontzag dat ook niet te

zeggen aan des Lyders vrienden , wegens
de
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de üimengeftelde ongemakken, en heü
geen daar in wlvoérd was. •

In den nagt , op die handgreepen vol-

gende ,' hadde 3de Lyder vier ontlastin-

gen van veel bloed s,' en dien dag nog
drie , op welke de natüurlyke afgangen

volgden; naar allen fchyn, was dit bloed
uit het Colon of den Karteldarm voortge-

komen, en wel meer door de noodzaa-
kelyke behandelinge, persfinge, en te

rug drukkinge van dien Darm, als door
de fleek : daar niemand beter van kan
oordeelen, dan die daar tegenwoordig
waaren, en die moeijelylie handgreepen
hebben gezien. De Lyder werd on-
der Gods zegen daaglyks beter , leed

niet overmatig , werd verbonden naa
beiiooren; dog op den elfden dag naa
de, Operane , kwam "hem een groote
bloedftortinge over, uit een Slagader

van het Scrotum , die van den Heelmes-
lier Damen gefluit werd , door onder-
fcheppinge met naald en draad.

De fcheidinge gefchied zynde van de
toegebondene deelen , werd hy naar ge-

woonte verbonden , bezorgt en behan-
deld , zynde hy Lyder in vyf weekeii
volkomen, en zonder o verblyvend let-

fel genee^en. Hy draagt daarnaa een
Breuk-
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Breuk-band, om alle Recidiven te belet-

ten , en leeft heden in *t laatft van 't

jaar 1757, nog even gezond.
Een wél afgeregte hand , en een ge^

oefFend oordeel, vermogen veel , als

?y op ondervindinge ileunen,

V Hage 2^. December y lys'j.

BE-



BÉSCHRYVING
VAN E E N E

NAGEBOORTE,
WAA R IN DRIE

MOEDERKOEKEN
(P L J C E N T M)

iZICH VERTOONDE Ni

OPGEGEEVEN DOOR

THOMAS SCBWENCKE,

Eene gelukkige Moeder van ver-

fcheide gezonde Kinderen , tus-

fchen de dertig en veertig Jaaren oud

,

gezond van lighaam , van goede geftal-

te , dog wat teeder , werd wederom be-

vrucht, en bleef vry gezond tot den
tyd haarer verlosfinge.

Men bemerkte niets aan haar, dan dat

het opperfte van haaren zwangeren buik-
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zig wat Breed/vertoonde, niet zonder
nadenken op het laatil , of 'er wel twee
mogten gedraagen worden. Op zj-ii

tyd word die twyfFel weggenomen , door
een natuiirlyke verlosfinge van öéne
Dochter, van madge grootte, gezond
van lighaam.

De Nageboorte vertoonde, niet eénm
gewoonelyken Moederkoek , maar twee

nefFens malkanderen leggende , hebben-

de tusfchen beiden , omtrent de helft of
Inidden, oen derde ^ xlie de twee groo-

te, fcheen te zamen te willen binden.

Dewyl de Nageboorte in zyn geheel

,

en niet , dan een openinge in de Vliezen

was , tot doorlatinge van het Kind , on-

derzogt ik dezelve, en bevond, dat de

twee Koeken van een ordinaire dikte

waren ; en overdwars gemeeten , tien dui-

men breedte hadden , terwyl de hoogte

van elk, niet meer dan ruim de helft

konde haaien ; zy waren door den tyd

buiten het lighaam wat ingekronkelt ,

en kleinder geworden , gelykerwys al-

toos gebeurt.

De lengte en dikte der navelftreng , wa-

ren beiden boven de ge vvoone maat , gelyk

^y daarom in haare natuurlyke grootte,

ïxi de Plaat hier bygevoegd, afgcfchetlt

ftaan

,
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flaan, met haare knobbels of knoopen.
De Aderen met lucht gevuld , en nog
met het Ammon , of binnenjfte vlies ,

dat zeer dun en doorfchynend was , o-

verdekt, het welk van binnen overal

aan de Koeken als gehegt, tot om-
trent haaren omtrek , konde nagegaan

worden met het oog dat het één Lam-
vlies voor één Kind gefchikt was ; ge^

Jykerwys het Chorwn, of dikke en bui-

tenfte vlies , ook bevonden werd over-

al aan den omtrek van de drie Moeder-'
koeken vaster gehegt , en daar ook dik-

ker dan op andere plaatfen van dien

zak 5 die het voorige met de Waters en
Vrucht omvat.

Aan de andere zyde, waar meede de
Moederkoeken verlaiocht zyn, in den
Bodem en het agterfte gedeelte der Baar-
moeder , was niets buitengewoons te'

zien. Dit alleen moet ik maar hier by-
voegen , dat 'er in den omtrek van het
4ikke Vlies-, of Chorion, nog een mee-
nigte veezeis en vaten hingen , dewel-
ken aan de Baarmoeder vafl waren ge-
wxeft.

Offchoon nu die Moederkoeken j

voorzien met hunne Vliezen en Waters j

in welke, als in een eirond, het Kind
of
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of de Vrucht onthouden word , aan dert

Baarmoeders bodem , en geheelén hollen

omtrek gehecht zyn , blyft hier echter

grooter breedte over, dewelke aanlei-

dinge gegeeven heeft, om niet zonder
reeden te denken , dat hier iets meer
mogt weezen , dan een gewoonlyk Kind.

Het is niet nieuw, dat de Koek
groot is , dat zy langwerpig , driehoe-

kig , of van eenige andere figuur is , in

de eene als andere Nageboorte.

Want een blaasje, de gruotte eéner
groote erwt, waar in een fchepfeltje

onthouden word, naa den zesden dag
der ontfangenis, is in z n omtrek mee
veezeis bekleed , en hecht zig met die

uitgelchoote vezels nan de Baarmoeder,
waar uit naderhand de Moederkoek ge-

formeerd word.

Aan het onderfte gedeelte van dit

blaasje, vertoont zig een kM p ekje,

het welk door den tyd benedenvvdarts

uitzet , naar maate dat de Baarmoeders
bodem uitgeftrekt word naa boven

,

gelyk 2;ulks demonftratif is in die ronde
blaasjes of eitjes van den zevenden dag

naa de ontfangenis, tot laatere tyden,

Sticces/if in grootere.

Ik vinde niy derhalven zeer genegen j

om
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öm te gelooven , dat de Moederkoek
geformeerd tulTchen de verdubbelinge

van het uiterlyke Viies, Chonon, door
uitfchietende vaateii aan de Baarmoeder

verknocht word , om dus zyn leevens-

voedfel aan de Vrucht meede te deelen,

het' welk uit de Baarmoeder ontfangcn

is , want Moederkoeken, met een gedeel-

te dei* dikte van dat Vlies overtoogen ^

uit dert omtrek van de Koek tuffchen

de Baarmoeder op de Koek loopende,

fchoon hier en daar afgebrooken , fchy-

nen zulx te bewyzen. Dit is van anderen

wel aangemerkc , en ik bewaar ook tot

myiient weezendyke proeven van de

derde maand tot verdere tyden ; echter

vind ik niet, dat in verdere tyden dit

Vlies op de Koek verdikt : in tegendeel,

het koomt my voor dunner te worden*

Het breedfte, holle, vatige en zagt-

fte gedeelte van de Baarmoeder inner-

lyk, is deszelfs Bodem. De harde ploo-

jen , van booven na beneeden loopende

in den hals van de inwendige Baarmoe-

der , zyn ongefchikt om de vezelen

van het eitje gemakkelyk te plaatfen en

te ontfangen in haare opene buizen j

fchoon 'er voorbeelden van zyn, dog

^ongelukkig byaldien zulks gebeurt* Dus
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legt en word het vatige van boven uit

den bodem en overige hoite ' evoed

,

terwyl het onderfte niets ontflmgt, en

den omtrek van het ei in vervolg van

tyden van onderen uitzettende, geene,

üf geen merkelyke veezeis heeft.

1. Uit het voorverhaalde blykt dan

genoeg , dat in den geheelen omtrek der

holte van de Baarmoeder de Koek zig

hechten kan , het welk de ondervinding

ook leert, doch meeft in hetopperfteen

achterfte gedeelte van dien.

2. Gelykerwys ook . waarom een groo-

te of dubbelde, ja een drievoudige Moe-
derkoek dat opperfte deel des buiks,

daar de Baarmoeder zig bevind, bree-

der doet voorkoomen.

3. En waarom hy zoo geform eert kan

worden.

4. Dat 'er door meer vaten, als al-

leen , door die van den Moederkoek een

vereeniginge is met de Baarmoeder.

Eenige vaten van dat zoort , los gemaakt

,

maaken zekerlyk die lekkinge van bloed

en water of water alleen welke men in

zomnlige zwangere Vrouwen gewaar

word , die nogtans daar door geen na-

deel lyden of eenig ander gevolg heb-

ben.

Twee
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Twee IMoederkoeken ^ een kleine

tiiet een groote , waar van de eerlte als

een aanhangfel van de tweede was , heb

ik meermaalen gezien, ook is het tee-

genwoordige en voor oogen geftelde ge- '

val niet het eenige voorbeeld , maar

uit deeze diftinóle en bj^zondere fchei-

dinge der Koeken v/ord men echter ont-

waar , dat verfcheide dingen voller licht

ontfangen, te raeer, als men hier by-

voegt , dat een natuiirlyke Moederkoek
uit verfcheide kleinen , aan malkanderen

leggende en te zaamen vereenigd , ge-

maakt word; want de Slagaders en aders

der Navelftreng verfpreiden zich door
all' dezelven heen en het zelve Vlies

overdekt haar allen;

Gelyk het nu de pligt der Vroedvrou-
wen of Handmeefters is , de Moeder-
koek niet te haaien van het eerde , in-

geval zig een tweede Kind prefenteert

,

in de palTage te kennen door groei van
nieuwe waters , deelen des Kinds ofNa-
velftreng , voor en al eer ook het twee-

de voor den dag is gebragt om dus dé
beide Moederkoeken , aan malkanderen
gevoegd te gelyk te krygen , zoo eifcht

hier het geval ontlaftinge en wegnee-
minge der beide , om dat 'er geené

K 2 tvv'ee-
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tweede te wagten was , fchoon 'er twee!

Moederkoeken waren , dewyl geen tee-

ken van een tweede Kind dezelfde ver-

gezelfchapte.

Of men uit de Figuur zoude moogen
opmaken , dat 'er een bezwangeringe
van twee zy geweeft,waar van het eene
te niet gedaan , terwyl het overgebleeve
van beiden of alle drie de Moederkoeken
voedfel ontfangen heeft , twyfel ik ten

hoogften , dewyl dat met alle de andere
omftandigheden niet overeenkomt.
De verdere gevolgen uit dit geval te

trekken laat ik aan den befcheiden en kun-
digen Lezer over , myn beftek is volbragt,

P L AA T.
De Plaat vertoont twee groote Moederkoeken
met een kleintje in hunne natuurlyke grootte.

aa. Twee Moederkoeken-
b. Een kleine Moederkoek tusfchen heide.

c. De Navelftreiig aan haaren oorfproig ofider aait de
eene Moederkoek vaft , doch langer en dikker als

gewoonlyk.

dd. De niet lucht opgevulde aderen,^ vcellcer takken van
zelfs zich ver toonen.

e. Een bondel groote vaatcu ah een tiveede Navelftreng
van den tivcedcn Moeaerkoek na den eerften loo-

iende en met dien zich verecnigende.

f. De afgefneeden Navelftreug ixaar in men de ader
en twee Slagaders ziet , welker beide openingen

of wondjes , otigei'yk kleinder datrdtc der ader zyn .

oggg. ^(?/ dikke falies Cliorioii agter over gelegt op den
"'

' raiid van de drie Moederkoeken vnfl.

BE-
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149BEDENKINGEN
o 'V E R H E T

DREIGEMENT
DES TWEEDEN GEBODS,

Exodus XX. vers 5- en 6. en Deuteronomium
V, VERS 9 EN 10.

DOOR

J. L. M A G N E T.
I Uit het Franfch Vertaeld door

M A R T E N SCHAGEN,
Doüpigezini Lesraer ï'Ux recht.

"Mynheer.

HET Dreigement des Tweeden Ge-
bods heeft my,zoc) wel als UEd.,

altoos zwarigheit gemaekt ; nooit kon ik

myzelf doen denken , dat de volftrekt

regt-

REFLEXIONS
S U R L A

MENAGE DU SECOND
CO MM ANDEMENT,

ExoD. XX. ƒ, 6. & DEüTEB. V. 9, 10.

PAR

J, L. M A G N E T.
MONSIEUR.

T A menace du fecond comraandemenc m'a toiv

^ jours fait de la peine, aufli bien qu'a vous; ]e
B'ai jamais pü rae mettre dans Tefprit, que Dieu,

K 3 füu-
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regtvaerdige GOD de zonden van de
/Vaderen aen de Kinders zou willen ftraf-

fen ; vooral , daer de HEERE zelf, by
Ezechiël in het XVIH'^ , betuigt , geens-

zins dierwyze te handelen. Wy zyn de
eenige niet , welke door deze zwarigheit

belemmerd wiedden : de geleerdfte Uit-

leggers van de H. Schrift toonen blyk-

baer genoeg , dat zy ze gevoelden , en
'er meê verlegen waren, door de moeite,

by hen aengewend om het gezegde Drei-

gement , indien al niet met de Goed-
heit, ten rainften piet de Regtvaer-.

digheit Gods , overééntebrengen. Zy
hebben dezelve getragt uit den weg te

ruimen , op verfcheidenerlei wyze : dan

,

behoudens de agting, aen zoo groote

mannen verfchuldigd , alle de uitleggin-

gen van dit Dreigement , tothiertoe by
hen

fouverainement jufte, voulüt piinir les pechéz des
Percs fur les enfans , fur touc Dieu proteftant ,

^u lE*^ d'Ezechiül, qü'il n'en ufe pas de la forte. ^

I^oui ne fommes pas les fculs que cette difficuhé

arréte; les plus fcavans interprêtes de TEcriture
moncrenc aflez, par les peines qu'ils fe donnenc,
pour accorder la menace en queftion , fi non avec
Ja bonté, du moins avec la juftice divine, qu'ils la

jt-ntenc, & qu'elle les embarafie. lis ont tèché de
la leveren difFerentes iTianieres;maisfauflerefpeft

dü'a ces grands hommes, toutes les explicacions,

qu'ils önc donné jufqu'ici a cctte menace, ne me
paróillenE pas faüifailanLes : C'cd de qu^' m'enhar-

' •

• dic
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hen gegeven , komen my onvoldoenend

voor. Dit verftout my , aen UEd. myne
eigene gedagten daerovermedetedeelen:

noemende ik die de myne , omdat ik

niet weet dezelve elders gevonden te

hebben. Voor 't overige , Mynheer!
verzoek ik U te geluoven, dat ik niet

verwaend en eigenzinnig genoeg ben,

om qualyk te nemen , dat men ze weêr-

fpreke: ik zoek alleen de waerheit; en

bid 11 , my te helpen in haer te vinden

,

door my uwe aenmerkingen te melden;

beloovende u , van mynen kant , dat

ik , wel verre van het u te wandanken

,

byaldien gymy overtuigd gemiftte heb-

ben , my zeer verpligt zal rekenen , aen

dengeen die my van myne dwaling te

regt gebragt zal hebben.

Ik zal voorafaenmerken , dat geene der

ou-
dit a vous communiquer mes propres penfées ; je

les appelle miennes, parce que je ne fache pas les

avoir trouvées ailleurs. Au refle, M"^ je vous prie

de croire, que je ne fuis ni affez vain ni aflez en-

têté du tentjmenc que je vais vous propofer, peur
trouver mauvais qu'on Ie combatte; je ne cherche
que Ia Verité , & je vous prie de m'aider a Ia

trouver, en me communiquanc vos remarques,
vous promettanc de mon coté , que bien loin de
vous favoir mauvais gré, ü vous me convainquiez
de m'être trompé, je vous aurois beaucoup d'obli-

gacion de m'avoir tiré d'erreur.

Je reraarquerai d'abord, qu'aucune des anciennes

K 4 ver.
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oude overzettingen hier het woord
Jiraffen gebruikt : overéénkomftig in dit

Ituk met het oirfprongelyke , bedienen
zy zich van verfchillende bewoordin-
gen , wier betekenis minder bepaeld is.

Ik zal haer voorbeeld volgen ; ik zal

het onbepaelde woord bezoebn, 't geen
hier volmaekrelyk paft, gelyk ik u ho-

pe te doen zien , voortaen bezigen , en
ik zal den tekft , met verfcheidene laeter

taelsmannen aldus overzetten : Ik de

HEbRE y uw GOT)y ben een Jierk en

yverig GOT) ^ dit de mtsdaed der vaderen

BEZOEKT, enz

Ma ER, zult gy ongetwyfFeld zeg-

gen, wat is 'er aen gelegen welke be-

woording men hier gebruikt ? Onze
zwarigheit is niet over de woorden,
maer over de zaek zelve. Wat is die

bezoeking of die ftraf, zoo als gy ze

zoude
ycrUons n'employe ici !e mot de punir; Conformes
en ce point a rÖriginal, elles fe fervent de difFe-

i:ens tevmes, dont la fignification eft moins deter-

minée. j'jmiterai leur exemple, j'emploïrai defor-

iTïais Ie mot vague l^ifiter, qui convient ici par-

faitement, comme j'efpere vous Ie faire fentir , & je

traduirai avec divers interprêtes modernes: Je Juis

iin Dleu ^fort 6? jaloux , l^ifitant. ~&c.

Maïs direz vous fans doute, qu'importe quel ter-

Tne on employé? C'eft de la chofe même & non
des mots dont nous fommes en peine. Qu'eft ce
que cette yifitatión öu cczt^ puniiion , comme vous

VÜU-
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zoude willen noemen? Dit, dit 's het

eenig ftuk , waerin ik belang heb. Gy
hebt gelyk , Mynheer ! en ik zal tragten

aen UEd. voldoeninge te geven.

In 't algemeen verzoeke ik, dat gy
in de eerfte plaets gelieft in agt te ne-

men, dat de bezoeking van de ongereg-

tigheit der vaderen aen de kinders ,

hier niet enkel kan betekenen , de ge-

volgen van de zonden der vaderen met
opzigt tot hunne kinderen, of de in-

vloed , die iemands quaed gedrag nood-
wendig op den ftaet zyner nakomeling-

fchap moet hebben. Laet ik my nader

verklaren. Wanneer de HEERE in het

tweede gebod zegt, dat Hy de misdaed
der vaderen bezoekt , enz. betekent die

manier van fpreken , niet blootelyk

,

dat

voudrez l'appeller? Voila Ie feul point qui m'inte-

refle. Vous avez raifon , MS & je vais tScher de
vous fatisfaire.

Je vous prie d'abord de faire attention, que la

Vifitation de l'iniquité des Peres fur les Enfans,ne
feauvoit defigner ici iimplement, la fuite des pe-

chez des Peres a 1'égard deleursEnfans,rinfluence
qu'a néceflaireraenc la mauvaife conduke de quel-

qu'un fur l'état de fa pofterité- Je m'explique :

Quand Dieu dit dans Ie fecond commandemenc,
qu'il t^ifite &c., cetce fa^on de parier ne fignifie

pas fimplemenc, que l'iniquité des Peres, encrai-

Tiant après foi des inconvéniens de diverfes efpeces.
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dat de ongeregtigheit der vaderen alder-

leïe ongemakken nae zich fleept : de
kinderen vinden zich daerin natuurlyk,

en zelfs noodzakelyk , gewikkeld. Maer
zy betekent het byzondere gedrag, 't

welk GOD houdt, ten aenzien der nako-

melingen van eenen ondeugenden. iVIyn

bewys is , dat de hezoekm , van welke

hiet gehandeld word , regtftreeks van
GOD komt; hy is 'er de autheur van,

gelyk hy de oirfprnng is van de zege-

ningen, welke hy vergunt aen de dui-

zenden die hy Hef heeft. Nu, gelyker-

wys de zegeningen, waermcê deHi-^E-

RE het nakomelingfchap der godvrug-

tigen overftort , iets zyn , dat geheel

verfchiUende is van den invloed , die

het gOL'd gedrag hunner vaderen op den

ftaet der afftammelingen kan hebben

:

zoo

les enfans s*y trouvent narurelleraent , & même
néceflaiiemenÊ , enveloppe/; mais elle defigne la

conduite particuliere que Dieu tient jl Té^ard de la

pofterité du méchant. La preuve en eft, que la

yijitation, donc il s'agit ici, vient diredlemenc de
Dieu; il en eft l'Auteur, comme c'elt lui qui efl

la fource des benediftions , qu'il accorde en mille

c,eneiatioïis a ceux qu'il aime, Or comme incon-

teftablemenc les bened:6tions, dont Dieu comble
la poderité des gonsde bien,font quclque chofede
tout different de 1'influence que peut avoir fur l'é-

tat des. Defcendans la boone conduite de leurs Pe-
res.
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zoo volgt 'er uit, dat de bezoeking^ van
welke wy fpreken , niet enkel de in-.

vloed is 5 die de verdorvenheit der.

voorvaderen heefc op den ftaet der kin-

deren ; maer dat dit woord iets meer,
betekent. Voeg hier by , dat de kinde-

ren zich in de rampzalige onheilen,
die de verdorvenheit hunner vaderen
met zich voert, niet bevinden dooreen
onmiddelyk uitwerkfel van Gods wil ,

maer door een noodzakelyk gevolg van
de natuur der zaeken zelve : een ge-

volg , 't geen niet als door wonderwer-
ken van GOD te beletten zou zj^n. Nu"
is het klaer, dat men niet zeggen kan,j:

dat GOD de oirzaek is van eene zaek^:

die hy niet te wege brengt, die hy al-*

leen goedvint niet op eene wonderdae-

dige

res, il s'enfuit que Ia Plfita^tion^dLont nous parloris,
n'eft pas firaplement 1'infiuence, qu'a fur 1'état des
Enfans la corruption de leurs ancêcres , maïs que
ce mot defigne quelque chofe de plus. Ajoutez
è cela que les Enfans fe crouvent enveloppez dans,
les funefles inconveniens, qu'entraine après foi la"
corruption de leurs Peres, non par un effet imme-
diat de la Volonté de Dreu,mais par une fuice né-
ceflaire de la nature même des chofes: fuite, que
Dieu ne pourroit empêchèr que par des miracles,.!
Or il eft vifible, qu'on ne peut pas dire, que Dieu
foit 1'Auteur d'une chofe,, qu'il ne progure poinc,
qu'il fe contente de ne pas empêchcr U'une raanie-
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dige wyze te beletten. Op dezen grond
houden wy , en met reden , flaende

,

dat GOD geen oirzaek van de zonde
is, daer hy ze ondertusfchen niet be-

let , gelyk hy kon , indien zyne wys-

heit hem toeliet, t' allen oogenblikke

door wonderwerken de algemeene orde

omtekeeren , die hy zelf vaft gefield

heeft. Indien overzulks dq bezoeking

•van de ongeregUgheit ^ enz. niets anders

betekende als de natuurlyke invloed

welke de verdorvenheit der vaderen op
den ftaet der kinderen heeft , zou GOD
de autheur niet konnen zyn van deze be-

zoeking; en bygevolg zou hy zich niet

konnen uitdrukken gelyk hy doedt in

het tweede gebod , wanneer hy zegt : Ik

ben een fi^Tk en naeryverig GOD, enz,

waer-

re miraciileufe. Ceft fur ce principe que nous foj-

tenons, & avec railbn, que Dieu n'efl; pas Auteur
du peché, qu'il n'empêche pourtant pas comme 11

Ie pourroic , fi fa fagefie lui pcrmettoit, de ren-

verferè chaque mRanc par des rairacles, l'ordre

'general qu'il a lui-même- établi. Si donc la Fijita-

tion- dt riniquïté ^c.,^ ne defignoit autre chofe que
/ l'influence phyfique, qu'a fur l'étac des Enfans la

corruption deleurs Peres, Dieu neferoit pas l'Au-

teur de cetce f^ijitation, & par conféquent, il ne
pourroic pas s'expriraer comme il fait dans Ie fe-

cond commandement, lors qu'il éxt^jefuis un Dku
fort ifjaloux, vijitant ^c D'ou je coaclus, que

Ia
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waeriüt ik befluit , dat de bezoeking,
van welke hier gehandeld word

, geene
andere zaek kan betekenen , als het ge-
drag van GOD, met betrekking tot de
nakomelingen van de boozen: een ge-
drag, 't welk zich grondt op de onge-

' regtigheit der vaderen , en waertoe de
ondeugd der vaderen reden gaf ; een
gedrag , dat tot zyn onderwerp heeft
de afkomelingen \'an de boozen , als

zoodanig, dat 's te zeggen, voorzoo.
verre zy hunnen oirfprong van een on-
deugend menfch hebben ; een gedrag
eindelijk , dat omtrent hen geen plaets

zou hebben gehad , indien zy zoo ge-
lukkig waren geweefl van uit eeneii

deugdzaem.en vader afteframmen.
Een tweede algemeene aenmerking,

welke ik UEd. verzoek hier te maken

,

is,

la Fifuation, dont il Vagit ici, ne peut marquer
autre chore,que la conduite de Dieual'égard de Ia
pofterité des mechans; conduite, .qui eft fondée
Ibr l'iniquité des Peres , a laquelle la corruption
des Peres donne lieu ; conduite, qui a pour objec
les Dcfccndans des mechans, entant que tels

, je
veux dire , entant qu'üs tirent leur origine d'un
homme corrompu; conduite qui n'auroit pas lieu
a leur égard, s'ils avoient eu Ie bonheur dcdefcen-
dre d'une Pere vertueux.
Une fecoDde obfervation generale que Je voas

pric-
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is , dat de fpreekwys de ongeregtigheid

bezoeken^ enz. geen daed van flrengheit

aen de zyde Gods , maer een daed van

zyn^ bermhartigheit , uitdrukt, 't Geen
ik Hief zeg, zal u ongetwyfield immer

' zoo wonderfpreukig voorkomen j als

het 'myzelf in 't eerfi voorgekomen is.

Men vint zooveele plaetzen in de H.
Schrift, alwaer de ongeregttgheit bezoeken

dezelve firaffen betekent , dat het in

den eerften opflag geweldig vreemd
moet fchynen , dat men de bezoeking

van de ongeregtigheit der vaderen aen

de kinderen voor een daed van goedlieit

wil doen doorgaen. Verwerp het ech-

ter niet Mynheer ! zonder my gehoord

te hebben , en wees zoo goed van een

zaek wel in te denken , die zoo klaer is

aLs

prie de faire ici, c'efl que la phrafc Vifiter l'ini-

quité éfc. exprime non un afte de rigueur de la

part de Dieu, mais un aöe de fa mifericorde: ce

que je vous dis ici vous paroitra fans doute aufïï

paradoxe qu'il me l'a paru d'abord a moi-mcmc.
On trouve tant de paiTages dans l'Ecriture, ou Vi-

fiter l'iniquité fignifie la punir, qu'il doit paroitrc

du premier abofd fort étrange, qu'on veuille faire

pafler la f^ijïtation de l'iniquité des Peres fur lei

Enfans' pour un afte de bonté. iMe decidez cepen-

dant pas, M% fans m'avoir oui, & daigncz faire

reflexion fur une chofe, qui faute aux yeux, & i\

laquelle cependant la pluspart des interj-retes ne
pa-
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als den dag , en waerop onderwyl het

meerendeel der Uitleggeren niet fchynt

all' den aendagt, dien zy verdient, ge-

veftigd te hebben. Teweten , hoe groot

eene gelykvormigheit 'er in de bewoor-
dingen befpeurd mpge worden, d'er is

niettemin een wezendlyk verfchil tus-

fchen de fpreekwyze van aen iemand zy*

m engeregtigheit te bezoeken , en tusfcheil

die van aen iemand eens anders ongeregtig-

heit te bezoeken. Byaldien men eens voor
een oogenblik toeftond , dat de eerfbe

Itandvastig in de Schriftuur beduidde,
iemand om zyne zonden te (trajfen ; zou
'er geenszins uit volgen , ^at men den-
zeifden zin aen de tweede kon geven

:

want, all' die van ftrafFen fpreekt, on-
derfteldt eenen fchuldigen ; men kan

. :.. ,

.

-eenen

paroifTent pas avoir fait toute Tattention qu'elie
nierice; c'ed, que quelque conformité qui puifib
fe rcncontrer dans les tcmies, il y a néanmoins
une dilference ellen tielle entre cette fagon de
parier l/ifiur fitr qualquhin jm iniqaité , & cette
autre , l/'ifiter Jur quelqu'un Viniquité d'autnü.
•Q^Liand on accorderoit pour un moment

, que la

premiere fignitie conftarament dans TEcriture pu-
iiir quelqu'un de fes pechez, il ne s'enfuivroit nul-
lemen t, qii'on put donner Ie même fens a la fecon-
de: la^raiion en ed, que quiconque parle de /^«-i/r

fuppofe un coupable; on peut fiiire fouiFrir un in-

nocent, mais, a quelque loufFrancc qu'on Texpo-
'fe

,
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eenen onfchuldigen doen lyden , maei*

aen wat lyden men hem ook overgeve ,

men kan hem niet llrafFen. Dus is het

volftrekt onmogelyk , de ongeregtigheic

der vaderen aen de kinders te ftraf-

fen ; dewyl zy aen die ongefegdgheic

niet fchuldig llaen. Het kan wel ge-

beuren, en het gebeurt maer al te dik-

wilSj dat de afkomelingen door een on^

middelyk gevolg van het flegt gedrag

hunner voorouders lyden ; maer die

lydingen zyn geene ftraffen, eigentlyk

gefproken ', zy vcrfchillen 'er we2end-
lyk van. Stae my derhalven toe, dat

wanneer de zin van de fpreekwys aen

iemand zyne cngei egtighett bezoeken, al

ftandvaftig eene daed van ftrengheit aen-

wees , zulks geen vooroordeel tegen 't

^eene ik te berde breng kan vormen.

Na

ie, on Tie fauroit Ie /)MmV. Ainfi il efl abfolument

jmpoffible,de />Mmr fur les enfans l'iniquitéde leurs

Peres, iniquité, dont ils ne font poinc coupahles:

il peut bien arriver , & il n'arrive que trop fou-

vent, que les Defcendans foufFrent par une fuite

immediate de la inauvaife conduite de leurs ancê-

tres, mais ces fouffrances ne Ibnc pas unc punitmi

proprement dite , elles en different eflentiellc-

ment. tonvenez donc avec moi , que Ie fen s de

cette phrafe Fifiterjur qtielqu'unfoniJuquUé^qmnd

elle marqueroir toujours un adte de ieventé, na

fauroic former un prejugé contre ce que j'avance.

Apre's
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Na deze aenmerking, die my noo-
dig fcheen om UEd. te bereiden ter oii-

derzoekinge van de waerheit , zonder
vooringenomenheit , zal ik met weinige
woorden melden de redenen op welke
myne beweering gegrond is. De fpreek-
wys , die wy onderzoeken , word niet
meer dan viermael in het Oude Tefta-
ment gevonden: alle vier de reizen is

zy gebezigd, om liet gedrag van GOD
•aentewyzen. De vier plaetzen , welke
ik bedoel , zyn Exodus XX. vers 5.
Deuteronomium V. vers 9. Numeri
XïV. vers 1 8. en Exodus XXXIV. vers
6. De twee eerfte plaetzen, welke ik
my voorftelde te verklaren , konnen
niets beflisfen. Maer men behoeft flegcs

een weinig acndagt, om te befeffen, dat

in

Apre's cette rcmarqüe, qui m'a paru néccflairc,
pour vous difpoier k examiner la vericé hns prc-
vention, voici en peu de mots les raifons, fur les
quelles mon aflertion eft fondéé. La Phrafe que
nous examinons ne fe trouve que quatrefois dans
l'Ancien Teftament ; touces les quatrefois elle e(l
employee pour marquer la conduite de Dieu. Les
quatre pafiages que j'ai en vuc font Exode XX,

-^A^^IV. v^. 6. Les deux premiers endroits
, qui

lont ceus que je me propofe d'expliquer, ne pe'u-
vent nen eclaircir. Or il ne fautqu'un peu d'arccn>
tiOR pour apperccvoir, que dacs Iss deu.t'autres

L
^

/y'i^
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in de twee andere, de ongeregtigheit der

imderen te 'bezoeker/ aen de ktuaercn, een
daed te kennen geeft van de Goddelyke
Goedheit en Bermhartigheit, geüeld te-

gen de Itrikte Regtvaerdigheit.

Wat aengaet Numeri XÏV. vers

17--19. 't geval is kurtelyk aldus. De
Israëlieten tegen GOD gemurmureerd,
en GOD gezegd hebbende , dat hy ze
zou uitroeien ,

poogt Mofes met ernfb

genade voor hen te verwerven. Mét
toelegom daerin gelukkig te Hagen , drukt

hy zieh dezerwyze uit : Nu dan y laet toch

de kragt des 1:1EER EN groot "iZ-orden ,

gelyk als gy gefp?'&ke;i hebt , zeggende ,

de HEERE is lankmoedig , en groot -van

weldaedtghcit , vergevende de ongeregtig-

heit en overtreding , die [ den fchuldigen ]
geenszins onfchuldtg houdt ^ bezoekende

de

Vifiter IHniquitê des Peres furies Enfans,marquc uti

adle de la bonté éc de la mifencorde divine, oppo-

fé k l'etroice juftice.

Par rapport au Nomb. XIV. v^ 17— 19. voici

Ie fait en deux mots : les ifraclices s'étant revol-

tes contre Dieu, & Dieu ayant parlé de les détrui-

re, Moife s'eiForced'obtenir gracepoureux. Dans
la vue d'y reuflir, il s'exprime en ces rennes: „ Je

„ te prie, que la puifliince du Seigneur Ibit mani-

„ feftée , comme tu as parlé en difant : l'Eternel

„ ell tardif a colere & abondant en gratuite, ótant

„ l'iniquité & Ie forfait , &. qui nc cicnc nullemcnc
„ Ie



. DES TWEEDEN GEBODS. idj

de ongeregtigheit der vaderen aen de kin-

ders , m het derde en m het vierde [ lid. 1

Vergeef toch de ongeregtigheit diezes volks

,

naèr de grootte uwer goedertierenheit , e7i

gclyk als gy dezen volke , van Egyptenland

af tothiertoe ,. vergeven hebt. Dit gebed
had kragt ; want de H E E R E zei tot

IVJofes : Ik heb ze vergeven naer wwe-n

Kji'oorde. vers 19. -^

Men behoeft die plaets maer te le-

zen, om te zien^ dat Mofes zich al-

daer bediendt van GODS bezoeken van
de ongeregtigheit der vaceren aen de ktn-

ders, enz. als van eene kragtige drang-

reden 5 om het Opperfte Wezen te be-

wegen tot het vergeven van de onge-
regtigheit der Ifraëlieten. Maer ^ zoo
de bezoeking van der vaderen ongereg-

tig^

5, Ie coupabie pour inrocent , ^'(/ïJawn'iniquirédes

j, Peres lur les Enfans jufqu'a la troifiême & a la

„ quatriéme generation. Pardonne je te prie l'ini-

„ quité de ce peuple, felon la grandeur de ca gra-

,, tuité, comme tu as pardonne a ce peuple de'puis

„ l'Egypte jufqu'ici". Cecte priere produilic fon
effet, bar rKternel die a Moife, „ j'ai pardonne Ic-

5, Ion ta parole. v*. 20.

Il ne faut que lire ce paffage pour voir, que
Moife feprevauc ici de ce que Dieu Vifiu Vini-
quité des Feres Jur les Enfans öfc comme d'un puil-
lant mocif

,
pour engager l'Etre Suprème k pardon--

ner l'iniquué des Ifraëlices : mais li U f-^i/üation de^

L i IHni
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tightit enz. moet worden aengezien voor'

een daed van geftrengheit acn Gods zyde,

is de handehvys van Mofes t' eenemael
onb.'grypelyk ; zelfs durve ik zeggen , dat

dees heilige man zich in dezegelegenheit

zou gedragen hebben , op eene wyze
die vlakuit tegen zyne oogmerken aen-

liep. Hoc toch kan men zich met der

daed verbeelden , dat eeri menfch van

gezonde hersfenen , dat een verheven

geeft hoedanig Mofes was, GODE zy-

ne regtvaerdigheit en geftrcngheit zou
voor oogen brengen , om HEM te be-

wegen ter vergevinge? Dit ware gewis-

felyk , all' wat men van eenen krankzin-

nigen kon verwagten. Ik bid u , wat

zou een regtfchapen Regter denken ,

wanneer men , om zyn medelyden gaen-

de te maken , tot hem zei : '„ ó Gy!
„ wiens

Viniquité &'c. doit être regardée comme un aöe de

feverité de la pavt de Dieu, la conduite de Moife

deviendra tout a fait inexplicablc; je dis même,
que ce fainc homme fe lèra conduit dans cetce oc-

cafion d'une fa^on direftement oppofée k fes vues.

Comment s'imaginer en cffet , qu'un homme de

bon lens, qu'un genie fupeneur tel que Moife, ra-

pelle k,Dieu la jultice & fa feverité, pour s'cnga-

ger a pardonner ? Ce feroit ceitainement tout ce

qu'on pourroit attendre d'un imbecille. Que pen-

feroit ün Jugc raifonnable, fi pour 1'emouvoir a la

compaflion on lui dilbit;: „ O vous, dont la fc«

„ ve-
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wiens geftrengheit onbuigbaer en be-

kend is ; gy 5 die op het vinnigfte het

euveldoen vervolgt , en die iiw werk
maekt van het zonder bermhartic'heit

5>

digen , welke overtuigd is van de
fchrikkeiykfte misdaeden ,

gelyk gy het

5, hem in zooveele andere gelegenhe-

„ den vergeven hebt! Zou hy dit ge-

bed wel anders konnen aenmerken, als

eene veribmdelooze reden , vol van te-

genzeggelykheit ; of wel , als eene bit-

tere befchimping? Ondertusfchen lege

men eene dergelyke bede in den mond
van Mofes ; ten zy men toeftae , dat de
bezoeking van de ongere^ughat enz hier

eene daed betekent van de Goddelyke
.Bermhartigheit.

Gy zult my , buiten tv/yfFel, tegen-

wer-

„ verité infïexible efl connue ; vous qui pourfui-

„ vezle crime a toute outrance , & qui faites pro-

5, feiïlon de Ie punir fans mifericorde, pardonnes
„ a ce criminel

, convaineu des crimes les plus
,5 atroces, comme vous lui avez pardonné en canc

5, d'autres occafions ". Pourroit il regarder cecte
priere autrement que comme un difco'urs infenfé,
plein de contradiction , ou que comme une ironie
amere ? C'eft cependanc une pareille priere qu'on
met dans la bouche de Moile, a raoins qu'on ne
convienne que la Fifitation de Viniquité &'c., dq-
figne ici un ad^c de la milèricorde divine,

L 3 Vous
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werpen , dat Mofes aldaer aen GOD
niet de gevoegelykfte tytels tot het by-
zonder doelwit 't geen hy zich voordel-
de bezigt , maer die , welke GOD zich-

zelf had gegeven, en onder welke hy
zich aen de Profeeten geopenbaerd
heeft.

Ik ftae u gereedelyk toe, dat Mofes
'er aen den HEEPvE tytels geeft, die

GOD zelf zich gegeven had , by Exo-
dus XXXIV. vers 6 en 7. Maer , be-

halven dat wy zoo aenftonds zullen

zien , dat de H E E RE in die plaets al-

le zyne Goedheit befchryft , verzoek ik

u optemerlcen , dat Mofes , in de
plaets die wy overwegen , niet van woord
tot woord herhaelt wat GOD gezegd
had Exodus XXXIV. De Profeet gaet

hier

Vous m'objeclerez fans doute, que Moife don-
ne ici a Dicu non les ticrcs les plus propres au but
particulier qu'il fe propofoit, rnais ceux que Dieu
s'étoic donné a lui-même, & par lefquels il s'étoic

pianifefl-é aux Prophêtes.

Je conviens tres volonciers avec vous, que,
Ivloife donne ici k Dieu des titres que Dieu même
«'étoit donné Exod. XXXIV. v^ 6, 7. Maïs cuere
que nous verrons dans Ie moment, que dans eet
endroit ^a Dieu decrivoit toute fa bonté , je vous
prie de faire attention, que Moife ne repete pas
inot pour mot, dans Ie paffage que nous exami-
Ijipps, cc que Dieu avoic dit Exod, XXXIV. Le

Pro-
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hier met flilzwygen voorby , de tytels

van h E E RE GOD, bermhartig , e?i

genadig , welke GOD zich in diezelfde

gelegenheit gaf. Derhalven legt zich

^iofes niet toe om de bewoordingen te

herhalen , welke GOD had voortne-

bragt; maer hy fchikt zyne reden nacr

de omftandigheden in welke hy zich be-

vondt. Doch , dit gefield zynde , wie
merkt niet , dat Mofes zoo wel de
woorden die de ongeregttgheit bezoeke

enz. had konnen overOaen , als die van
JHEERE GOD, bermhartig , enz. ja,

dat hy het ontwyfFelbaer zou gedaen
hebben, indien hy de bezoeking van de
ongeregtigheit der vaderen aen de kin-

ders had aengezien voor een daed van
geftrengheit ; dat 's te zeggen , voor
e€n zaek die veel bequaemer was om

zyn

Prophete paffe ici fous filence les titres de Dieu
fort ,

pitoyable , ?nifericordieux
,
que Dieu s'étoic

donné dans la même occafion. Moife ne s'afTer-

vilToic donc pas a repecer les terrnes que Dieu avoic
prononcé, & il accommodoit fon diicours aüx cir-

conftances dans lefquelles il fe rencontroit: mais
cela pofé , qui ne lenc, que Moife auroit auffi bien
pü oraettre ces mots qui P'ifite &c. que ceux ei

Ie Dieu fort
,

pitoyable Êfc. , & qu'il l'auroit fans
doute faic, s'il avoit regarde Ia J/'ifitation de l'ini-

quiré des Peres fur les Ènfans comme un afte de
fe\'eritéj -c'eft-a-dire comme uae chofe plus propre
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zyn gebed vriigteloos te maken , dan
om het van gezegende uitwerking te
doen zyn. Ik zeg meer: indien men
de bezoeking i'an de ongcregttgheit enz.
aenmerkt als cene daed van geftreng-
heit, zal men bevinden, dat Mofès de
tytels overiloeg van bermhnrtig en ge-
nadig , welke volmaekt overéénquamen
met zyn oogmerk, en dat hy aen het
Opperwezen tytels gegeven heeft, wel-
ke zyn gebed nutteloos maekten; 't geen
geenszins te vermoeden is.

'k Verwagt wel, dat gy op nieuw
zult aenhouden , en tot my zeggen

:

merkt gy dan ook deze woorden, die

den fchuldigen geenszins onfcbuldig houdt ^

aen , als betekenende eene daed van berra-

liarngheit aen des He e ren zj'de? Gy
zultr

a rendre fa pricre infruftueufe , qu'a en procu-
jer Ie fucccsV II y a méme plus; li Ton regarde la

I^jjitation de Viniquité ^c, comme un aóte de ri-

gueur, il fe trouvera, que Moife aura négligé les
titres depitoyable, mijericordieux ^ qui convenoienc
parfaitement au but qu'il fe propcfoit , & qu'il au-
Ta donné a l'Etre Suprème des titres qui alloient a
jendre fa priere icutile»ce quin'eftnullementaprc-
fumer.

Je m'attcns bien, que vous me ferez une nou-
velle inft^nce^ & ces paroics, me direz vous, qui
ve tient nullement Ie coupahle pour innocent, les re-
garderez vous auiïi comme defignant un afte de
'jnifericprde de la part de Dieu ? Vous fercz furpris

Ikns
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zult u ongetwyffeld verwonderen, als

ik ja zegge, en dat ik 'er goede bewy-
zen voor heb. Oordeel zelf of ik te

breed opgeve.

Myne voorgaende aenmerking heeft

gelyke kragt voor de woorden die den

jchttldtgen niet onfcbuldig houdt enz. , als

voor de uitdrukking die de ongercgtigheit

der 'uaderen bezoeke enz. Indien Mofes
geloofd had , dat de fpreekwys die niet

onfchtiidig hotidt enz. een daed van ge-

ftrengheit beduidde, had hy ze moe-
ten overdaen. Maer dit deed hv niet.

Derhalven hieidt hy de fpreekwys ,

waeróver wy handelen , voor eene
zoodanige die een daed van goedheit

betekende. Dit 's evenwel myne flerk-

fte reden niet. Ziehier een regtftreeks

bewys, dat de gemelde zegsmanier een
daed

fans doute, quand je vous dirai qu'oui; & quand
j'ajouterai que j'en ai de bonnes preuves: vousallez
vous même jager ü je m'avance trop.

TvJ A reflexion precedente a aucant de force pour
ces mots, qul ne tient point Ie coupahle, [fc que
pour ceuxci qni Fijite Viniquité ^c, Si Moife avoic
cru, que la phrafe, qui ne tie?it point ^c , mar-
quat un afte de rigueur, il auroit dü l'omettre; il

ne i'a pas fait: donc il regardoit la phrafe en quef-
tion coinme defignanc un afte de bonté. Cc n'efl:

poürtanc pas Ia ma plus forte raifon, voici une prcuve
direfte que la phrafe dont il s'agitjd^'Igne un ad e
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daed van goedheit beduid , en dat zy
betekent kajiyden met maete , firaffen met
icegevenheit en niet naer alle de Jirengte

"Jan de "juet. In dien zin word zy gebezigd
jeremias XXX. vers 1 1 . en XLVI. vers

28. Vrees met , zegt 'er de HEERE tot

zynen knegt Jakob, tk zal met u
geene 'voleindigmg maken ^ u niet geheel

verteeren ; maer u kajiyden met maete , en u

fiiet ganfch , ofte u geenszins niet , 07ifchul-

dig hotiden. Woorden , welke aentoonen,
dat geenszins [oft niet ganfch] voor
onfchuldig houden, niet geheel vertee-

ren , gekaflyd worden met maete, uit-

drukkingen zyn van gelyke betekenis.

Ook ben ik de cenigfte niet, die deze
aenmerking gemaekt heeft. Ik heb u
het getuigenis aentebieden van eenen
man , dien men niet kan vermoeden

,

geeh
de bonté, & qu'elle fignifie chdtier par mefure, pu-
nir avec me^iagement ö* non d toute risueur. Klle

cft emploiée en ce fens Jerern. XXX. v^, 11. &
XLVI v^ 28, „ Ne crain rien, y dit Dieu a fon

5, ferviteur Jacob, je ne te confumerai jDoint cn-

„ tierement, mais je te chatierai par meiure &je
„ ne te tiendrai nullement pour innocent". Paro-
les qui montrent , que n'étre nullement tenu pour
innocent , n'étre point entiérement confumé , être

cbdtié pdr me/ure , font des expreflions fynoni-

jïies. Pour Ie coup je ne fuis pas Ie feul qui aie

fait la remarque : j'ai k vous ofFrir Ie lémoigna-
^g=e d*uo Jiommej qu'Qa ne fcauroit foupgonnerde

n'avo/f-

,-'/
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geen Hebreeuwfch verflaen te hebben.

Het getuigenis namelyk van Jonathan,

fchryver van de Kaldeeawfche uitbrei-

ding over de Prufeeten. In de twee aen-

gehaclde plaetzen zet hy de uitdruk-

king , welke de onze geven door ik ^al

il niet ganfch oft geenszins onfchnUig

houden^ met deze omfchryving over: ik

zal u niet geheeletial verdelgen. Een blyk-

baer bewys , dat hy deze uitdrukking

aenzag, als betekenende een daed van

bermhartigheit. En ten blyke , dat hy
zich in zyn oordeel niet bedroog, dient,

dat de Profeet Nahum de uitdrukking

,

welke ik overwege , onder de eigen-

fchappen der Goddelyke Bermhartigheit

plaetft , in tegenftelling van Gods ge-

ftrenge Geregtigheit enNaeryver, Na-
hum

n'avoir pas entendu l'Hebreu : c'eft celui de Jo-
nathan, Auteur de la Paraphrafe Caldaïque furies

Prophêtes. Dans les deux endroits que je viens

de citer, il a traduit Texprefiion que notre verfion

rend je Jie te tienirai nullement poiir innocent
,
par

ces mots je mteconfumeraipas entierement; preu-

ve évidente, qu'il regardoit cette expreffion com-
me defignant un adte de mifericorde. Et ce qui

montre, qu'il ne fe trompoitpas danscejugement,
c'efl que Ie Prophete Nahum met rexpredion , que
jkixamine, parmi les attributs de la mifericorde di-

vine, par oppofition a la juftice rigoureufe & h. h
jaloufie de Dien, Nahum i. v^ 2, 3. „ Le Dien

-. füIV
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hum I. vers 2 én 3. Een yoerig GOD en
(en wreeker is de HEERh , zegt de Pro-
feet, een wreeker ts de HLERE en zeer
grimmige een wreeker ts de HEERE aen

zyne wederpartyders , en hy behoudt [ den

toorn"] aen zyne vyanden, Ziedaer de
geftrenge Geregtigheit;maer zie nu ook
de Goedheit. Üe HEER E ts lankmoe-

dig , en van gr00te kragt ; en hy houdt \_den

fchuldigen~] geenszins o.fchuldtg. Staer te

letten , dat deze laetfte zegswys afge-

fcheiden is van de woorden een yvertg

GOD en een wreeker enz. om gevoegd
te worden by de HE ERE is lankmoe-

dig enz. , dat 's te zeggen , afgefcheiden

van Gods Geftrengheit , om gevoegd te

worden by zyne Goedheit, als een ge-
deelte van dezelve uitmakende. Laet ons
dan vrymoedig zeggen , dat Mofes Nu-

meri

„ fort & jaloux (dit ce Prophete) I'Eternel eft

„ vangeur ,^ & il a la fureur a fon commande-
35 ment, rEternel fe vange de fes adverfaires, &
j, il Ie garde a fes ennemis ". Voila la julbce ri-

goureufe ; voici maintenant la bonté: „ I'Eternel

„ eft tardif a colere & grand en force, & il ne
„ tient nullement Ie coupable pour innocent " Il

eft a rem^rquer, que cetce derniere phrafe eft fe-
parée de ces mots U Dieu fort cf jaloux , é'c pour
ëtre jointe a fa bonté comme en faifant partie. Di-.

fons donc que Nomb. XIV. Moife ne donneaDieu
d'au-
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.méri XÏV. aen GOD gecne andere nae-

men geeft, als die hy bequaem hieldt

om de Goedheid van den Aldjrhoog-
ften uittedrukken : en zoo volgt , dat die

Profeet de bezoekmg van de ongeregtig-

Jmt enz. aenzag,niet voor eenedaed van
geftrengheit , matr voor een daed van
ontferming.

MosEs is de eenigfle niet, die ons
dit denkbeeld geeft. GOD zelf doedt
ons de bezoekmg der ongeregtigheit enz,

aenfchouwen als eene daed van zvne
Goedheit. Ik doeie op 's H EERÈN
woord, by Exodus XXXIV. vers 6 en
7. te voren genoemd , aengetekend.
Laet ons het ftak openleggen. Mofes,
den HEERE gevraegd hebbende, Exo-
dus XXXIII. vers 18. om hem zyne heer-

te toonen , kreeg van GOD ten

ant-

Ijkheit

d'autres titres , que ceux qu'il regardoit comme
propres a exprimer Ia bonté de l'Etre Suprème:
d'oh il s'enfuic, que ce Prophete regardoit ia Fi-
fitation de Viniquité ÊPc. , non comme un afte de
rigueur, mais comme un aóle de milericorde.
Mo IS E n'eft pas Ie feul qui nous donne cette

idéé: Dieu lui-même nous fait envifager la, yijita^-

tiofi &'c. , comme un aéle de la bonté; je veux par-,
Ier du paflage que j'ai indiqué ci-deffus, & qui fe
trouve Exod. XXXIV. v^ ó. 7. Expofons Ie fait.

Moife aiant demaridé a Dieu Exod. XXXIII. v^. 18.
de lui faire mir fa gloire ^ Dieu lui repondit v' 19.

>, Je
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antwoorde vers 1 9. Ik zal alk myr.e Goe-

dtgheit njQor by' tiis: aengezigte gaen laten ^

en zal den naem des HEER EN ttitroe •

pen. In gevolge van deze belofte liet

GOD zich van Mofes zien ; en zoo als

hy voorby den Profeet henen ging ,

riephy: liEERE HEERE,GOD,
bermhartig en genadig y lankmoedig en groot

'van 'weldaedigheit en waerheiti Lte de

wetdaedigheit beiz'aert aen veele duizenélen ;

die de ongeregtigheit , en de o'vertredinge

^

en de zonde 'vergeeft : die \_den fchiiidi-

gen~\ geenszins orifchiildtg Iwudt ; (oft lie-

ver , die niet naer alle ftrengheit ftraft

,

die met macte tugtigt,) bezoekende de

ongeregtigheit der vaderen aen de kmdcrs ^

en aen de kiridskinderen , in het derde en m
bet vierde [ lid. ] Om te zien , hoe krag-

tig deze woorden ftaven wat ikbybragt,

heeft

5, Je ferai padèr toute rna bon'é dcvant ta face,

j, & je crierai Ie nom de rEternel '"? En con»

féquence de cetce promefle Dieu fe fait voir a

ÏVloife , & comme il paffoit devant ce Prophete,

il cria : „ L'Eternel , Ie Dieu fort, pitoyable,

„ mifericordieux , tardif k colere , abondanc en

„ gratuite & en verité, gardar.t la gratuite jufqu'en

5, mille generations, ótant l'iniquité, Ie crime &
„ Ie peché, qui re tient point Ie coupablepour in-

3, nocent (ou plutót qui ne punit point a toute ri-

gueur qui chdtie avec mefure,) „ & qui vifite l'ini-

„ quite des Feres fur les Enfans jufqu'alatvoifiéme

„ & a la quatriéme generation". Pour fcntir avec
com-
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heeft men alleen aentemerken,datGOD
zich voorftelde aen Mofes te openba-
ren , niet zyne Regtvaerdigheit , niet

zyne Geflrengheit , niet zyne Heilig-

heit , maer all' zyne Goedi'^heit , zyne
Bermhartigheit in haere geheele uitge-

ftrektheit opengelegd; en dat hy enkel

met dat oogmerk zich de tyteis geeft

van Genaaig , Bermhartig , mz. Maer

,

dit zoo zynde, wie ziet dan niet, dat

de bezoeking der ongeregttgheit mz , in

die naemlyft komende , betekenen
moet, niet een uitwerkfel van de Ge-
regtigheit, van de Geflrengheit , of van
de Heiligheit Gods , maer van zyne
Goedheit. Ik weet niet , dat ik my-
zelf in dezen misleide; maer het fchynt

my toe, dat 'er op dit bevvys geen uit-

vlugt te maken is.

Zou
combien de force ces paroies établiflent ce que
j'avanccil ne faut que confiderer, que Dieu ie

propofoic de manifefter a Moiiè, non fa Juftice,
non fa Severité , non fa Sainteté, mais fa Bonté
toute endere, faMiféricorde, envifagée dans tou-
te fon écendue, & que ce n'ed que danscetce vue,
qu'il fe donne les titres de pitoyable mifericordieux ^

&€. mais cela étant, qui ne voic que/a l^tjitation

de riniquité, &c. entrant dans Ie Catalogue de ces
titres, doit defigner non un efret de Ia Juftice, de
la Severité ou de la Sainteté de Dieu, mais de fa
Bonté ? Je ne fais fi je me fais illufion , mais i( me
fen;ible que cetce preuve eft fans rcplique.

Ne
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Zou men zelfs niet nog wel wat ver-

der mogen gaen , dan wy tothiertoe

deeden? en aenmerken, dat de daeden

van de Goddelyke Bermhartigheit, by
Exodus XXXIV. en Numeri XIV. , in

eene volmaekte opkliraming vermeld

worden,zoodanig dat de volgende t'elkens

de voorgaende te boven gaet. Men be-

hoeft niet meer dan de bewoordingen te

verltaen, om te befeffen, dat de Gena-

de het blootc Meédoogen overtreft

;

dat de Lankmoedigheit meer is dan de
Bermhartigheit ; en dat deze zelfde Lank-

moedigheit weder wyken moet in waer-

dye voor de Weldaedigheit : en zoo
vervolgens. Nu ftaet de bezoeking enz.

in de beide plaetzen , welke ik in 't

ooge heb , de laetfte in rang. Gy merkt

,

waer*

N E pourroic on pas même faire iin pas de plus

que nous n'avons fait julqu'A prefenc, <5c rcmar-

quer, qu'Exod. XXXIV. & Nomb. XIV. les aèlcs

de la Mifericorde Divine fonc rangez dans une.gra-

dation parfaite , en forte que Ie iuivanc Temporr
te fur Ie precedent? II nefaut qu'encendre les ter-

mes, pour fentir que la mifericorde Temporte fur

ia fnnple pitié; que Ia longanimité eft plus que la

mifericorde, que cecte même longanimité Ie cede

a la beneficence, & ainfi de fuite. Or dans les deux
paflages que j'ai ici en vue , la l^ifitation ^c. eft

mife la derniere en ordre. Vous fentez oii cela

conduit. Si la gradation eft ici parfaite, il s'enfui-

vra

,
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waerheenen dit ons leiden wil. Indiert

de opkiimming hier volmaekt is, zoo
volgt 'er uit, dat de bezoeking enz. de
dderuitgeftrektfte daed der Goddelyke
Bermhartigheit, het toppunt van zyne
Goedheit, betekenen zal. Ik breng dit

denkbeeld enkel in de gedagte , zonder

'er my mede optehouden; gemerkt het,

om myn doel te befchieten , niet noo-

dig is , dat de bezoeking e?iz. het toppunt

zy van de Goddelyke Bermhartigheit.

't Is genoeg, dat men niet kan twyiïe-

len^ of zy in 't algemeen eene daed van

bermhartigheit , of weldaedigheit, bc
tekene. En dit is , naer 't my toeichynt >

genoegzaem betoogd.

. Verwagtende, dat gy my uwe
gedagten hierover zult mededeelen, zal

ik voortgaan. Onderfteld , dat ik ge-

lukkig heb geilaegd in te bewyzen ^

I. voor

vra, que la Vifitation &c.^ defignera l'adle Ie plus

etcndu de la milèricorde Divine , Ie comble de fa

bonté. Je ne fais qu'indiquer cette idéé fans m'y
•arrêter; parce c[ue, pour parvcnir a mon biic, il

n'ert pas nécefluire , que la yifitation os'c. foit Ie

comble de la mifericorde Divine ; il fuffit ,
qu'on

ne puifle douter, qu'elle defigne en general un afte

de mifericorde, de beneficence : & c'eft ee qui me
paroit fuffifaramenc établü
En actendanc que vous me eommuniquiez vos

penfées ladeiTus, Je vai continuer. Suppofé, que

M j'aie
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1. iwor eerfl , dat de bezoeking enz. het
gedrag van den Alderhoogften aenwyft ^

omtrent de nakomelingen van den boos-
doender; en 2. ten tweeden., d3.t die k"
zoeking een daed van goedheit is: zoo
volgt, myn 's inziens, dat men haer te

bepalen heeft , door te zeggen , dat zy is

5, de Goedheit , die GOD openbaert in

„ het gedrag, 't welk hy houdt, met
5, betrekking tot het nakomelingfchap

>, van den euveldoender , tot in het

5, derde en vierde geflagt ". Ik zal nu
myn beft doen , om lliptelyk te ver-

klaren waerin deze Goedheit beftaet ,

en waerin GOD die openbaert.

Het woord nps bezoeken^ betekend

in 't algemeen , aen iemand of aen iets

denken: daervandaen deszelfs verfchei-

dene

faiereafll k prouvcr, i"*. que la F'iptation 6?c. raar-

que la conduite de l'Etre fuprême envers la pofte-*

rite du mechant; 2^. que cette P'ifitation eft un
afte de fa bonté; il s'enfuit, ce me femble, qu'on
doic la definir en dilant, que c'eft la bonté, que
Pieu manifefte dans la conduite qu'il cient , par

rapport k Ia pofterité du mechant, jufqu'è la troi»

fiéme & a la quatriéme generation. Je vai tacher

a prefent de determiner en quoi cette bonte con-

fifte, & en quoi Dieu la manifefte.

Le mot 1p9 Fifiter figBifie en general
, penfer k

cuelqu'un ou a quelquecholejdelafesdiverlesfigni-

teations paiticulleres. i''. Avoirfoirj , 2.°. prendre gar-

de

,
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dene byzondcre beduidenisfen. i. Zo7^

dragen. 2. Toez^ieu- 3. Onderzoeken. 4. R
kenen. 5. Iemand over een zaek ftelkti;

ze hem in handen laten , om 'cr ge-

bruik van te maken. Men zie Castel-
Li, Lexicon Hep:aglotton. Agtervolgens

dit bygebragteis het klaer, datdefpreek-

wys van de ongeregtigheit bezoeken., wan-
neer men alleen op de kragt der woor-
den let, verfcheidene zinnen kan heb-
ben. Zy kan te kennen geven : Voor

aerft , denken aen de ongeregtigheit ; 'ei

agt op geven. Ten tzi-eeden , de onge-
regtigheit rekenen ; aentekening oft

boek van dezelve houden. Ten der-

den 5 de ongeregtigheit aen iemand bor-

gen , om gebruik van dat borgen te

maken ; dat is te zeggen , zyne ftraf

uitftellen , om. hem gelegenheit ter ver-

betering te geven. Ten vierden^ zorg-

dra-

«e, 5". exarniner, 4°. compter, 5». prepofer quel-
qu'un a quelque chofe. Ia lui remectre entre les

mains, pour qu'il en fafle ufage. Cast. Dié. Hept.
Suivanc ceia i! efl clair,que cette fa^on de parier

,

f^ijiter Viniquité^ a oe confiderer que la force des
termes, eft fufceptible de divers lens ; eile peut
Darquer i°. pcnfer a Tiniquité, y faire atcencion.
z'^. compcer les iniquités, en tenir regitre. 3°. re-

mettre les iniquités a que]qu'un,pour qu'il en falTe

ufage ; c'ell-a-dire , difterer de Ie punir, pour lui

tionner Ie tems d.e s'amender. 4*, avoir ou crcndre
M s '

foia
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dragen omtrent deongeregtigheit.-'tgeerl

tegelyk betekenen kan, of hulpmidde-
len verfchafFen tegen de ongeregtigheit

,

ze genezen , gelyk een arts zich toe-

legt om eene ziekte te genezen ; of de
ongeregtigheit ftraffen , dat is hen die

2ich aen dezelve overgeven uitroeijen,

om de verderfFelyke gevolgen van de
befmetting voor te komen. Boek te

houden van- de oiTgeregtigheden , ze te

rekenen en optetellen , de geheugen is

daervan te bewaren , dezelve te ftraffen

,

zyn daeden van geregtigheitjennietvan-

goedheit. Maer de voorgaende aenmer-

kingen hebben getoond , dat de bezoe-

king , van welke in het Tweede Gebod
word. gefpToken , een daed is van berra-

hartigheit. De keur kan bygevolge al-

leen vallen op de betekenis die GOD
voor-

foin de Tiniquité, ce qui peut é-alement fignifier,

OU remedier a 1'iniquité , travailler h la guerir,

comme un medecin s'applique a guerir une mala-

die; ou punir l'iniquité, extirper ceux qui s'y ü-

vrent, pour faire ceder les funelles fuues de la

corruption. Tenir regitre des iniquités, les comp-
ter, et garder Ie fouvenir, les punir, lont des aéles

de juflice , & non de bonté. Or les ren>arques

precedefites montrent que la f^i/itation, dont il s'a-

ü,it dans Ie fecond commandemenc, eft un aéte de

rniiericorde. Le choix ne peut donc tomber que

ilir ia fignifieation qui rcpreieate Dieu comme dif-

ferant
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Vöorfleldt, als de ftmf der ongeregtlg-

lieit verfchuivende, om gelegenheir te

geven tot bekeering ; of op die , w.dke

hem doedt befchouwen als de ongereg»

'tigheit verbeterende, door de middelen

tQ haerer genezinge in 't werk te ftellen.

Maer , deze twee zyn dingen nneuw
verbonden en niet van elkander te ichei-

den. Dus wendt GOD geenc hulp-

middelen aen , om de deerlyke gevolgen

der longeregtigheit te vernietigen , of hy
ftelt de Itraf uit, en hy noodigt ter be-

keeringe .degeene die het voorwerp van
deze bezoekinge zyn- Wanneer GOD
overzulks in het Tweede Gebod ver-

klaert, Jaf hy de ongeregttgheit \_oft mis-

iiaed'] bezoekt, enz. doedt hy ons de on-

geregtigheit der vaderen aenzien als

eene ziekte , welke zy op hunne nako-

me-

ferant la punition de 1'iniquit.é pour donner lieu è
ia rcpentance , ou fur -celle qui Ie fait envifager
comme remediant k Tiniquité eiTiplciant les moïens
propres a la guerir. Mais remarquez que ces deux
chofes font etroitement liées, & qu'on ne fauroie

les feparer. Dieu ne fatiroit emploïer des remedes
pour detruire les funedes fuites de i'iniquité, qu'il

n'en differe Ia punition, qu'il n'invite a la repentan-
ce ceux qui font l'objet de cette vifitation. Lors
donc que Dieu declare dans Ie z'^. eommandemenc
m'il vijite &'c. il nous fait envifager I'iniquité des
reres comme une maladie qu'ils tr^nsmectent è

M 3 leu
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melingfchap overzetten , en hy vertoont

zichzelf als een liefddaedig geneesmees-

ter , die de bequaemfle hulpmiddelen ter

genezinge van deze ziekte in 't werk
ilielt ; gebruikende , om daerin gelukkig

te flagen , alderleïe middelen , verdraeg-

zaemheden , waerfchouwingen , belof-

ten , dreigementen , weldaeden , tegen

-

fpoeden.

Op dezen grondflag zoude ik de
plaets , die ten onderwerp dezer aenmer-

kingen Itrekt , aldus vertalen : Ik de

h E ERE, Mw GOD, ben een yvertg

GOD , hee'wel tk de ongeregitghett der va-

deren bezoeke aen de hnderen^ totaen het

derde en totden het vierde gejlogt der genen

die my haten , en bermhartigheit doe in dui-

zend gejlagten aen degenen die my liefheb-

ben ,

leur pofterité, &: il fe reprefentc lui même comire
un medccin charitable qui aplique les remedes les

t)lus propres pour guerir cecce maladie; emploïant
pour V reuflir toute force de moïens , fupports,

avertifleraens, prpmeires, menaces, bienfaits, ad-

verfités. f' ' .

'

Sur ce fondement je voudrois traduire Ie paffa-

SG qui fait Ie fujet de ces remarques: je fuis un
Dieu fort & jaloux quoiquc je viljte Tiniquité des

Peres fur les Énfans jufqu a la troifiéme & a la qua-

triéme generation de ccux qui me haïflent , &
que je fafle mifericorde en mille generacions a

ceux qui m'aiiïienc & qui gardent mes comroande-
''"

iuens.
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hen^ en myne geboden ondet honden, 't Welk
zeggen wil : „ alhoewel ik geduld en

verdraegzaemheit gebruike ten op-
zigt van hen die my haten, en van
hunne nakomelingfchap ; alhoewel

ik, gedurende drie, of zelfs vier ge-

(lagten , niets verzuime om de na-

zaeten van de godloozen uit de ver-

dorvenheit te trekken , en hen te

verpligten dat zy het quaede voor-
beeld van hunnen vader niet naevol-

^5

9»

3>

J>

5?

?>

5?

5, gen; alh )ewel ik berrahartigheit doe
„ a-^n hen die my liefhebben en myne

?5

??

55

??

9»

geboden bewaren , midsgaders aen
hunne afftammelingen na hen , totin

duizend geOagten : houde ik echter

niet op , een gedugt en yverig GOD te

zyn ; een GOD , die zich niet befpotten
laec, dien men niet UrafFeloos hoont "«

Men
mens. Ce qui fienifie : quoique j'ufè de patience
& de fupport a i'égard de ceux jqui me haïflent &
de leur pofterité; quoique pendant trois ou même
quatre generations je ne négligé rien pour retirer
de la corruption les Defcendans du meciiant , &
ies engager k ne pas Ie conformerauraauvaisexera-
ple de leur Pere ; quoique je faffe mifericorde a
ceux qui m'aimenc & qui gardenc mes commande-
mens & a leurs Defcendans après euxjufqu'en mille
generations, je ne laiffe pas d'être un Dieu fort &
Jaloux, un Dieu dont on ne fe moque poiuc, qu'on
'R'outrage poiat impunément.

M 4 On
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Men kan, zoo 't my toefchynt, na

't geene gezegd is , maer eene zwarig-

heit maken tegen de opgegevene ver-

tolking: zy ziet op de invoeging van het

tegeniïrevige woordje alhoeiz-el; 't geen

in den Grond-tekft niet word gevon-

den.

Maer ik verzoek u, Mynheer, te

willen herdenken , dat ik voorheen regt-

uit bewezen heb, dat het bezoeken van

de ongeregtigheit der vaderen aen de

kinderen als een daed van bermhartig-

hcit inkomt , welke overzulks , by den

tytel van yverig God niet anders kan ge-

voegd worden , als door een tegenftre-

"vig woord , 't zy dan alhoewel , of-

fchoon , fiiettcgenfiaende zulks , of iet

'dergelyks : welk tegenftrevig woord in

het oirfprongelyke , naer den aert van 't

He-

• On ne peut faire ce rne femblc après ce qui

vient d'être dit qu'une feule difficuké contre cette

• tradudtion : elle regarde rinfercion de la particule

adverfacive quoique qui ne fe trouve point dansl'O-

riginal.

Maïs je vous prie, M"", de vous louvenir que

i'ai prouvé ei deflus d'une maniere direfte que la

vifitation de riniquité des Peres fur les Enfans elt

un adte de mifericorde , qui ne peut par confequent

étre joinc au titre de Dieu jaloux que par une ad-

verfative comme quoique, bienque , nonobjlant que,

oa tclle autre femblabi?; adN^.fative Qui étant liip-
,'- pri-
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Hebreeuwfch , agtergelaten zynde, in

de overzetting moet ingevuld worden.
•Inderdaed! gae het nae, en gy zult zon-
der moeite ontwaren , dat het tegenftre-

vig v/oord , 't geen hier niet uitgedrukt

is , noodzakelyk onderileld word , door
de bl^^baere tegenftelling , die 'er plaets

hi^eft tuflchen den yver en de berm-
hartigheit : hoedanigheden , van welke
de eene de andere fchynt te moeten
uitfluiten , en die derhalven geene ei-

genfchappen van eenzelfde onderwerp
konnen wezen , ten zy ze met elkander

verbonden worden dooreen tegenftrevig

woord 5 dat of uitgedrukt , of 'er by
verftaen word; ik wil zeggen, dat zoo
men het tegenftrevige niet in de woor-
den ontdekt, het nogtans buiten allen

kyf in den zin gevonden word. Om
de-

primée dans I'Original a caufe du genie de !a lan-
gue^doit étre fuppleée dans la traduction. En efFec

reflechifiez y & vous verrez fanspeine, quel'adver-
fative c|ui n'eft pas exprimée ici eft neceflairemenc
fuppofée par l'oppolicion aparenne qu'il y a encre
la jalouüe & la mifericorde

; qualités donc Tune'
lèmble devoir exclure l'autre , & qui par confe-
quent ne lauroienc devenir les attributs d'un même
fujec fans être jointes l'une a l'autre par une ad-
verfative exprimée oii Ibus enreriduë: c'eft k dire
que fi l'adverfative ne fe trouve poinc dans les mots,
cUq fe trouve neanmoins de toute mceiTité dans ie

M j- f-iis.
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deze redekaveling klaerder te maken,
zoo laet ons een voorbeeld te hulp roe-

pen. Wy hebben reeds gezien , dat de

ongeregttgheit bezoeken enz. in het Twee-
de Gebod betekend, de ongeregtigheit

verbeteren , de bequaemfte middelen te

werk ftellen om haer te genezen. Dit

gelteld zynde , zoo vertale men woord
voor woord , gebruikende enkel de be-

paling in plaets van 't bepaelde, en men
zal hebben : „ ik ben een flerk en y ve-

„ rig GOD; niets verzuimende, ge-

„ durende drie of vier geflagten , om
„ de bedorvenheit te genezen der na-

„ komelingfchap , van de genen die my
5, haten ; en doende bermhartigheit, enz.

Wie befpeurt niet , dat fchoon hier het

tegenftrevige niet is uitgedrukt, het ech-

ter in den zin zelf gevonden word: en

dat

fens. Pour rendre ce raifonnement plus clair
,
pre-

rons un exemple. Nous avons vü que dans Ie z^

coromandement f^ijiter Viniquité C3'c fignifie reme-
dier k Tiniquicé, employer les moiens les plus pro-

pres k la guerir ; cela pöfé qu'on traduife mot pour
inot,mettant fimplement la definition k Ia place du
defini , on aura : je fuis un Dieu fort & jaloux, ne
negligealit rien pendant trois ou quatre generations

pour guerir de la corruption la pofterité de ceux
qui me haïffent; & faifant mifericorde &c. Qui ne
voit que quoique Tadverfative ne foit pas expriméc
ici elle fe irouve dans Ie fens méme, «Sc que cette
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dat bygevolg deze vertolking enkel

daerin verfchiit van die ik te voren heb

op gegeven , dat zy minder klaer en over-

éénkomftig met den aert onzer taele is.

Die eerfte reden zou doorgaen, al

kon ik u geen voorbeeld bybrengen

,

waerin het woordje alhoewel ^ in 't oir-

fprongelyke uitgelaten , in de overzet-

ting moet worden uitgedrukt : maer ik

ben geenszins tot dat uiterfte gebragt.

By Ezechiël XIV. vers 15 , 16. zegt

het Hebreeuwfch: Zoo tk het boos gedieïr

te make door het land door te gaen ,

zoodat het 'woefl worde dat \r niemand

doorgae , 'uanwegen het gedierte Die drie

mannen, (Noach, Daniël, en Job vers

14.) m 't midden deszehm (lands) zyti-

de i ik leve ,
[preekt de Heere HEERh,

zoo

traduftion ne difFere de celle que j'ai indiqué ei def-

(lis, qu'en ce qu'elle eit moins claire & moins fran-

^oife.

Cette premiere raifon fubfifteroit: quand je n'au-

TOis aucun exemple a vous alleguer de paflage ok
ie moe quoiqiis omis dans l'Original doit être ex-

primé dans la tradu6tion : mais je n'en fui^ pas re-

duit la. Ezechiël XIV. v^ if, ló. l'Originai.porte

:

Si je fais pafler les mauvaifes bêtes par un païs &.

qü'elles Ie rendenc defolé tellement qu'il ne foic

que defolation , fans qu'il y aic perfonne qui y pafle

ü caufe des bêtes; ces trois hommes (Noëj Da-

niël & lob V*. 14.) au milieu de lai ( du païs) je

.fi!i5
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zoo zy zoonen , of zoo zy dochters bevry-

dm zouden: zy zelve alken zouden bevryd

worden Het is klaer , dat de zin die in

deze woorden legt opgefloten mede-
brengt , dat de tegenwoordigheit van

Noach , Daniël , en Job de oordeelen

Guds niet zouden afkeeren van een

land dat hy ItrafFen wilde ; dat hunne
godsvrugt alleen hunne perfooncn , zon-

der hunne kinderen , zou bevryden.

Maer om dien zin m onze tael volledig

uittedrukken , moet men zeggen : „ Zoo

„ ik , enz. vers 15. ik leve^ /preekt de

„ Heere HEtRE , alhoewel die

dr'e mannen in V midden deszelven lands

woonden , zy zouden geen zoonen enz,

hevryden ". Men zal niet twyifelen , om
het dierwyze te vertalen , zoodra men
weet, dat het vers ió weggelaten tegen-

ftre.

fuis vivant dit Ie Seigneur TEternel qu'ils ne deli-

vreront ni fils ni filles , mals eux feulemenc fe-

tont delivrés. Il eft evident que la penfée ren-

fevmée dans ces paroles , eft que la prefen-

ee de Noö , de Daniel & de Job ne detourne-

roit pas les jugemens de Dieu de deflus unpaïsqu'il

voudroic punir ; que leur pieté ne fauveroit que

leurs perfonnes fans fauver leurs Enfans : mais pour

rendre cette penfée en Fran^ois ilfautdire: fi je

fais &c. v'. 15. je fuis vivant dit Ie Seigneur I'Eter-

nel que quoique ces trois hommes habitaflent Ie

pais ils ne dehvreroieac &c. On ne doutera poinc

qu'il

9>

9»
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Itrevig AVOordeken . in het 18. vers uit-

gedrukt ftaet : [ offchoon die drie man-

nm , enz.'\ Jofua XXII. vers 20. alwaer

van Achan gewaegd word , leeft men
in den grondtekft : en die man alleen ,

Jtierfmet om zyjie ongeregtigheit. 't Welk
niet verftaenbaer kan overgezet wor-

den , als op deze wyze : i, tn alhoewel

„ die man alleen de ongeregtigheit be-

5, gaen had, Jherfhy ondertusfchen niet

5, alleen om zyne ongeregtigheit ". Inder-

daed de Israëliërs wierden by die gele-

génheit geilagen door de inwoonders

van Aï, Jofua VII. In 't 2. vers van

Exodus III. ftaet , volgens het He-
breeuwfch : de braembofch brandde tn "t

'Vuur , en de braembofch i2:iert niet ver-

teerd De zin is blykbaer : „ alhoewel het

.

5, braembofch in den vlam ftond , wierc

„ het

qu'il ne faille tracluire de la Ibrte dès qu'on faura

que radverfative omife v^. ló. fe trouve exprimée
v^ 18. JofuéXXII. V'. 2o.OLiil s'agic d'Achan: on
lit dans l'original : Ec lui homme leul ne mouruc
pas pouv fon iniquité. Ce qui ne peut être traduic

intelligiblement que de cette maniere : Et quoi-

qu'il eüt feul commis Ie crime il ne mourut cepen-
dant pas feul pour fon iniquité: en efFet les Ifraëli-

tes furent batus a cette occafion par eeux de
Haï, Jof VII. Exode III. v«. 2. fuivant l'Hebreu:
Le buifTon brulant & Ie buiflbn ne fe confumant
point, Le fens eft vilibleraent : quoique Ie buiflbn

fut
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„ het braembofch echter niet ver-

„ teerd ". Laet ons , by deze voor-
beelden uit het Oude Teftament , eeni-

ge uit het Nieuwe voegen ; en ze ont-

leenen uit den Apoftel Paulus , wiens
ftyl all' de werelt toeftaet vol van He-
breeuwfche fpreekwyzen te zyn. Ik heb
hier voor my de Franfehe Overzet-
ting, die het tegenftrevig woordje, in

den oirfprongelyken tekft verzwegen j

doch vooronderfteld , heeft uitgedrukt.

I Korinthen IX vers 19. luidt die verta-

ling: Alhoewel //:(*) iry 'was, heb

ik niy echter ondeyx'orpen aen alle. De
Griekfche tekft heeft enkel : 'ury zynde ,

enz- Galaten II. vers 3. Tttus., die met

my was , 'uniert niet gcnoodzaekt hem te

laten bejhyden, alhoewel hy een Griek

u'as,

fCit enflammé , cependant Ie buifibn ne fe confu-

inöit point. A ces exemples tirés du Vieux Teüa-
mect , joignons en quelques uns du Nouveau &
prenons les de faint Paul dont tout Ie monde con-

'.^ient que ie flile eft plein d'Hebraïfme. lei j'ai

pour mol la traduftion Frangoife qui a exprimé
Tadverfative fous entenduë dans l'Original. i Corinti

JX. v^ i>^. Traduótion: Ouoique je J'ois libre js me
liiis pourtant afiujeti a toiis. L'Original a fimplc-

ment Etant libre ^c. Gal. II. v^ 3. On n'obligea

poinc Tite qui étoit avec moi a fe Faire circoncire

quoi'

(*) De Ncócthnoers hebbcH : fFfint daer ik^ enz^
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ivas. In 't Oirfprongelyke is 't , een Griek

"zynde ( t )• Galaten IV. vers i . Zoo lan-

gen tyd als de erfgcnaem een kind ts , ver--

fchilt ky mets van een dienftkmgt ^ hoe-
wel hy een heer is 'van alles. Griekfch:

€cn heer zyirde njan alles. Dit , denk ik

,

zal genoeg zyn , om te doen zien , dat

het tegendrevige woordje, in 't oirfpron-

gelyke overgeflagen, dikwiis in de ver-

taling moet worden uitgedrukt, opdat
men dezelve duidelyker en naeuwkeuri-
ger make ; en om alzoo de vryheit te

wettigen , by my genomen , door het
woord alhoe\vel te vlechten in de over-

zetting die ik de eere heb ÜEd. voor
te dragen. Ingeval gy een grooter aen-

tal van dergelyke voorbeelden mogt
begeeren , kan Noldius (^Conmd.

Tar-

gmiquHl füt Grec. L'Original : Etant Grec. Gal
iV. v^. I. Durant tout Ie teras que rhericier eft un
Enfant il n'cft en rien different du ferviteur quoi'
qu'il foit maitre de tout. Grec: Etant maüre de tout*

Ceci je croi peut fuffire pour faire voir qi^e 1'ad-

verfative omife dans l'original doit fouvent êcrc
exprimée dans Ia traduöion, afin de la rendre plus
claire & plus exafte , & pour juftifier ainfi la liber-
té que j'ai prife de l'inferer dans la verlion que j'ai

CU l'honneur de vous propofer. En cas que vous
definez ua plus grand nombre d'exemples pareils

,

Nol.
(t) Zoo heeft men 'c Iccterlykin de Nederig, OverzetEing,
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Partk. Hebr. & Cbald.^ ze u verfchaf-

fen: ik heb die enkel agter wege gela-

ten , om dit artikel niet noodeloos uit-

terekken.

'k Weet niet, M3^nheer , of my
ook de vooringenomenheit verblind ,

maer het fchynt my toe , dat de voor-

gaende aenmerkingen klaer bewyzen ,

dat de zin die ik aen het Dreigement

des Tweeden Gebods toefchryf, de

eenige is , welke het zonder gedron-

genheit kan hebben. Ik zou daerom

hier konnen eindigen : doch het zal

niet onnut zyn , door eenige bedenkin-

gen , het gevoelen te beveiligen , dat

ik vaftgefteld heb , en te antwoorden

op de voornaemite tegenwerpingen

die men 'er tegen in zou konnen bren-

gen.

Het

NoLDius Concord. part. Hehr. cy Cald. pourra vóus

en fournir: je ne les ai orais que pour nc pas al-

longer inutilement eet article.

Je -ne fai, M"", 15 Ie prejugé m'aveugle; mais il

me femble que les remarques precedentes prou*

vent clairement
,
que Ie lens que fai afïigne a Ia

rncnace> du 2,'' commandement elt Ie feul qu'elle

puiffe recevoir fans violence. je pourois donc fi-

nir ici ; cependant il ne fera pas inutile de confir-

jTier par quelqucs reflexions Ie lentimenc quej'éca-

blis & de repondre aux principales objedtions qu'on

peut y oppofer.
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Het behage UEd. aentemerken, dat

alles V7üt ik gezegd heb volmaektelyk
overééndraegc met de omftandigheden,'
in welke het Tweede Gebod wiert ge-

geven. Toen de HEE RE zyne Wet
aen de Israëlieten gaf, wiil hy , die allé

dingen weet , dat Jakobs kinderen bin-

nen weinige dagen het Tweede Gebod
zouden fchenden ; dat zy een gouden
kalf maken ; en zich voor dat beeld
huigen zouden; GOD wift daerby,
dat hy die zonde aen het volk verge-.

ven , of dat hy ze ten minften niet naer
alle geflrengbeit flraffen, zou, door het
^olk te verdelgen bywege van verban-
ning, [dat 's vloek en dood:] 't geen
de liralFe was der afgoderye. Exodus
XXII. vers 20. Inderdaed, GO Dj na

ge-

Remar^cfz, s'i! vous plaic M% que tout cc que
j'ai dit s'acorde parfaitcmeHC ave'c les circönftances
dans lefquelles Ie fecond •commiindement fut don-
né. Lorfque Dieu donna fa loi auxifraëiites ilfavoin
lui qui connoit toute chofe que dans peu de jours
les Enfans d'lfraël violisroienc Ie 2^ commande-
ment; qu'iis fe feroient un veau d'or & fe profter-
ncroient devanc cette image; Dieu favoit encore
qu'il pardonneroit ce peché au peuple, ou que tous
au moins il ne Ie puniroic pas a route rigueur eii
detruifant Ie peuple a la fagon de rintcrdic; ce oui
ëtoit la punition de ridolatrie. Exo. XXII. 20. Rn-.
effet Dieu, après avoir menacé de confumer les
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gedreigd te hebben dat hy de Ifraëüeteii

zou verteeren in zynentoom , had, (zege

de heilige Gefchichtrchryvcr,) bewogen
^door Moles gebed ^ berou-ju over V quac-

de, V welk hy gefproken had, zynen volke

H zullen doen. Exodus XXXII. vers 7- 1 4.

Eene zoo uitftekende goedheit zou
ligt ten hoogften verderffelyk voor
Ifraël hebben konnen worden : de ver-

giffenis van de afgodery, welke GOD
hen vcrwaerdigde toetettaen minder dan
veertig dagen na de afkondiging van de
wet , zou voor 't minft in fchyn , aeii

dat onverftandig volk , een voorwendzel
verfchaft hebben, om zich wys te ma-
ken , dat de H E E R E geen naeryverig.

GOD was ; dat hy geen zulken afkeer

van den afgodsdienft had, als hy in het

Tweede Gebod deedt blyken : nademael

by

Ifraëlites dans fa colere, fe repentit,nous dit l'Hif-

torien facré , du mal qu'il a\oit die qa'il feroit k
Ion peuple, touche par la pricre de Moïle. Exodc
XXXII. vs. 7—14. Une bonté li marquée auroic

aiféraent pü devenir funefte aux Ifraëlites ; Ie par-

don de l'idolatrie que Dieu daignoit leur accorder,

nioins de 40 jours aprcs la pi omulgation de la loi

,

fourniflbit au moins en^ aparence a ce peuple gro**

fier, un pretexte de ie pcrfuader que Dieu n'ctoic

pas un üieu jaloux, qu'il n'avoic pas pour l'idola-

trie tout reloignement qu'il fait paroitrc dans Ie 2.^

comraandemenc puifqu'il fe '.^Sió'n ü facilement al-

kr
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hy zich zoo gemakkelyk bewegen liet,

om denzelven niet naer de ftrengheit

Van 't dreigement te ftrafFen Dergelyke

gedagte kon nergens anders toe dienen,als

om de Israëlieten in hunne zonde te ver-

harden ; om hen aenteraoedigen tot het

begaen van nieuwe misdryven door de
hope van vergeving. Nu, dit gefield

zynde, vv^ie merkt niet, dat het tegelyk

waerdig was en aen Gods wysheit en
aen zyne goedheit,een zoo gevaerlj'ken

en verderlFelyken waen te voorkomen ^

met rond en nadrukkclyk, voor dat het

geval waeruit die verblinding kon fprui-

ten daer was , te verklaren , dat zyne lang-

nioedigheit , dat zyne bermhartigheit

niet te kort deedt aen zyne hciligheit,

aen zyne regtvacrdigheic ? Kom dan met
my daerin overeen, dat GOD, v/illende

een

Ier a ne pas Ie punir a la rigueur. Üne pareüle opi-

nion n'ccoit propre qu'a endurcir les Ifraëlires deins

leur peché, qu'a les encourager par refperance du
pardon a commcccre de nouvelles fautes: mais ce-

la pofé, qui ne fent, qu'il etoit également digne &
de la fageffe & de la bonté de Dieu deprevenir une
illufion'fi dangereufe & fi funefte , en déclaranc

pofitivement asant que Ie cas, qui pouvoic Ia faire

naïtre, exiflac
,
que la patience, que fa mifericor-

de «e derogeoic en rien a fa fainteté, a fa joftice?

Convenez dcnc avec moi que Dieu voulanc par-

donnér un premier afte. d'idolatrie , 'que voukine

N a e-m-



ig6 OvEKHET DREIGEMENt
een eerde daed van afgodery vergeven ^

dat hy , voorhebbende te beletten dat de-

ze vergiffenis niet verderflTelyk wierd

voor hen die 'er de voorwerpen vart

waren , niet gevoegelyker en gepafter*

kon handelen , dan met by voorraed te

verklaren, dat, alboe'-juel hy bezcgt enZé

by echter niet naliet een yverig GOD te

zyn. Anders- zou het wezen , indien

men de denkbeelden volgt,, welke in 't

gemeen over dieplaetsaengenomenzyn.

Ik zie alsdan geenig middel , om het

oogmerk van vergeving te fchenken

,

overeen te brengen met de verklaring

:

ik ben een y^vertg GOD y jlrnffhide enz.

Niet alleen dunkt my , dat de eene van
deze zaeken de andere tegenfpreekt ,

maer het fchynt my daerenboven toe,

dat eenige dagen na het doen van die

ver-

empêcher que ce pardon ne devint funcde a r.cux

qui en etoient les objetSjilnepouvoitagirpiuscon-

Icquemmenc qu'en declarant par avance, que quoi-

quil vifitdt &'c. il ne laiflbit cependanc pas d'étre

un Dieu jaloux. Ce fcroit toun Ie contraire ü on
fuivoit les idees generalemenc recues: je ne vois

aucun moien d'ajufter !e dellein de pardonner avec

la declaration: je luis un Dien fort (j' jaloux punis-

fant &'c. Non feiileraenc il ree femble que Tune

de ces chofes contredit l'autre , maïs ü me paroic

èncore que pardonner quelques jours après avoir

üODné une declaradon tclle qu'on la luppofe, c'eüt

été
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verklaring, (in den zin welken men
•onderfteld genomen

,
) vergiffenis te ge-

ven , hetzelfde is als die verklaring te

vernietigen, ze nutteloos temaken, en
<ien Israëlieten aentenioedigen tot het
op nieuw fchenden van 't Tweede Gebo d.

Een ander voordeel van de uitleg-

ging , welke ik de eere heb u voorte-

ftellen , is , dat zy beveiligd word door
het gedrag , 't geen GOD hield met de
Afgodsdienaers en hunne nazaeten , toc-

m het derde en vierde gcflagt. De twee
volgende voorbeelden , hope ik, zul-

len genoeg zyn , om 'er u van te over-

tuigen.

Het eerfte zal genomen zyn uit het-

geen ons verhaeld word , Genefis XV.
De HEERE geeft aldaer fvers 7-12)
1by een plegtig verbond , het land Kanaan

in

été la detruÏTe, }a rendre inutile, encourager les

liraëlites a violer de nouveau Ie z^ commande-
inent.

Un autre avantage de I'explication que j'ai eu
1'honneur de vous propofer, c'efl qu'ellc eft con-
firmée par la conduite que Dieu tienc en vers les

Idolatres & leurs Dcicendans jufqu'a la troifiéme

& a la quatriéme generation. Les deux exemples
fuivans fuffironc,j'efpere,pour vous en convaincre.
Le premier fera pris de ce qui nous ell raporté

Gen. XV. Dieu y donne (j-i^.) par une alliancc

folcranelle Ic païs' de Canaao en poflefiion a Abra-
N 3 hani|
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in bezirtinge aen Abraham ; maer hy
verklaert hem , dat zyne nakomelingen ,

voor dat zy dit land beërven konden

,

dienftbaer moeften zyn gedurende vier-

honderdëndertig jaeren, in een vreemd
land. Vervolgens (vers 15, 16) doedc

'er GOD by : Eu gy zult tot uiz-e vade-

?e?i gazn rmt •vrede. ; gy zult m goeden ou-

derdo-n begraven 'worden. Maer tn het

vierde gejlflgt zullen zy (uwe nakomelin-

gen) he-fjuaerts wederkeeren: want de en-

geregti^hett der Amoikten is totnogtoe niet

'volkonïen ( * ). Overweeg , bid ik u

,

dat, toen de Alderhoogfte deze ver-

klaring deedt, de Amorieten reeds be-

florven waren. Van iemand te zeggen

,

dat

ham; mais il lui declare qu'avant que fes Dcfcen-

dans puiTenE herker ce pais la, il faloit qu'ils fuf-

fent afibrvis pendant 430 ans dans une terre etran-

gere. Enfuite Dieu ajouce (\^ 15-, ló) „ Tu t'cn

5, iras vcis tes Percs en paix & tu leras enfeveli

j, en bonnc vieillelle: mais en la quatriéme gene-

,j, ration ils (tes DefcendansJ retourneront ici ;

^, car l'iniquité des Amorrhéens n'efl: pas encore

v„ venuë a fon comble". Confiderez je vous prie

*;ique lorfquc Dieu lic cette dcclaration les Amor-
''^ïIiéeDs étoient deja corrompus: dire de quelqu'un

que fon iniquité n'efl pas encore venuë a Iqn com-
ble, c'elt dire qu'il eit dcja raéchanc. Gependant

quoi'

(*) De NcdsrA» Ovsr-zctc. verfchilt hier wc! cccigszins

iü- bewoording ,. doch 4.?, zin isomc op een uic.
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dat zyne ongeregtigheit nogniet vol-

komen is , zegt dat hy reeds een
deugniet is. Ondertusfchen , ofichoon
de Amorieten reeds bedorven wareii

tentyde van Abraham, verklaerde GOD
ïicn dien aertsvader, dat hy hen niet uit

hun land zou verdryven , dat hy ze niet

verdelgen zou als na 430 jaeren , in het

vierde géflagt. En de eenige reden wel-

ke hy geeft van dit uicftel , ('t geen zeer

lang aen Abraham moeft voorkomen
,
ge-

merkt de fliiverny zyner nazaeten gedu-

rende dat bevang van tyd,) is , dat de on-

geregtigheit van dit bedorven volk nog-
niet volkomen geworden was. Maer,
of ik bedrieg my , of dit gedrag van
GOD en de beweegreden waervan het
onderfteund word , beveftigt zeer krag-

tig d€ uitlegging die ik zoek te flaven.

Het

«[.uoique les Araorrhéens fuflent deja corrompus dii-

tems d'Abra'nam , Dieu declare a ce Pacriarche
qu'il ne les chaflera de leur païs, qiu'Jl ne les de-
trüira qiie dans 430 ans , a Ia quatriéme genera-
tioo. Lt runique raifön qu'il donne de ce recarde-
tn^nc Cqui devoit paroi-tre ü long a Abraham, vü
i'efclavage de fa poftcrité pendant eet efpace de
•tems) c'efi: que riniquicé de ce peuple corrompu
n"étoit pas encore venue k fon corable. Mais ou
je me trompe , ou cette conduite de Dieu, & Ie

motif fur lequel elle efl: apuïée , confirrae puiflara-

mcnt Fexulication que je cherche k établir. L'une
j>ï 4 ^
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Het eeiie en andere bewyft inderdaed,

f.lat de Algoede GOD niet terftond de
zondaers ilraft; dat hy langmoedigheit

en verdraegzaemheit gebruikt jegens hen
en hunne nakomelingen , gedurende

drie, ja zelfs vier geflagten; en dat hy
niet , als nadat alle andere hulpmiddelen

vrugtcloos gewecil zyn , en het quaed
volftrekt ongeneeslyk is , zich bepaeld

om ter verdelging te flrafFen. Dit voor-

beeld zal aen UEd. beflisfend voorko-

men, ais ik u zeg, dat die byzondere onge-

rcgtigheit der Amurieten , van welke de

ilEERE tot Abraham fprak , geene an-

re als de afgodery is. Geloof my op
myn bloot zeggen niet: ik vindt hier ter

Inede eene plaets, die hetgeen ik by-

brengc billykt. Zy ftaet i Koningen
XXI.

& rautre prouvent en cfFet, que Dieu touc bon
jie punit pas d'abord les pecheurs, qu'il ufe de pa-

tience & de fupport cnvers eux & en vers leurs

X^efcendans, pendanc trois ou même quatre gene-

jations, & que ce n'efl que loiTque tous les autres

l;cnicdes ont eré inutilcs; que lorfque ie mal eft

ybfolument defefperé
,

qu'il fe decermine a punir

Oéfiuitivcment. Cec exemple vous paroitra deci-

i]f , fi, ja vous dis que cecte iniquité particuliere

des Amorrhéens dont Dieu parlc a Abraham n'efl:

riutre chofe que ridolatrie. Ne m'cn croiez pas; je

trouve a propos un pr.fia.f^e qui jullifie ce que j'a-

\\incc. Il Te lic 1 Rois X5^I. v^ 'sóv „ Il fe rendic'---
., forc
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XXI. vers 26. Hy deedt zeer grouwelyk ,

(zegt 'er de Gewydde Schryver , van
Achab fprekende,) iz'andelende agter de

{irekgodeti , nóier alles dat de Amorieten ge-

daen hadden , die GOD voor het aengezAgte

(ier kinderen Isra'els jat de bezittmge ver-

dreven had. 't Is klaer , dat de Heilige

Schrift alhier de afgodery der Amorie-
ten vertoont , als de groote reden die

GOD had aengezet om hen van voorde
kinderen Isi aëls te verdryven. Gemerkt
nu, de HEERE, Genelis XV. vers 16.

de ongeregtigheit van deze zelfde Amo-
rieten voorftelt als de oirzaek van hun-
nen ondergang, zoo is hetmiddagklaer,

dac de ongeregdgheit der Amorieten de-

zelfde zaek is als hunne afgodery. Maer,
gaet dit aen , dan verfchaft ons de ver-

klaring, Genefis XV. 16. een voorbeeld

van

„ fort abominable (y dit THiftorien facré en par-
iant d'Achab) „ alan't après les Dieux de fiente

„ felon tout ce qu'avoient fait les Amorrhéensque
5, FEternel avoit chaflë de devanc les Enfans d'I-

,, fracM ". 11 efl clair que l'Ecriture fait envifager
ici I'idolatrie des Amorrhéens comme la grande
raifon qui avoit engagé Dieu a les chafler de de-
vanc les Enfans d'Uraël; oi' Dieu reprefentant Gen.
XV. 16. Tiniquité des mêmes Amorrhéens comme
la caufc de leur ruine, il eft tout vifïble que l'ini-

quicé des Amorrhéens n'efl autre chofe que 1'Idola-

U'ie. Mais cela pofé, Ia deelaration Ge» XV. 16.

N s^ nous
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van Gods gedrag omtrent de afgoden

-

dienacrs en hunne nakomelingen , 't welk

t ecnemael gelykvormig is met de nieu-

we uitlegging van het Dreigement des

Tweeden Gebods , en dat bygevolge

zeer wel dient om de bondigheit en
wacrheit van die uitlegging te doen er-

varen.

,iH E T tweede voorbeeld , 't geen ik u
beloofd heb , is dat van 't huis van Je-

hu. Gods Woord leert ons , dat die

vorll , na het huis van Achab uitgeroeid

te hebben , zich toegaf in de afgodery

,

welke Jeroboam , de zoon van Nebath

in het ryk van Israël had ingevoerd.

Ondertusfchen regeerden de afkomelin-

gen van dien vorit, Joahaz,Joas, Jero-

boam de tweede , en Zacharias na hem

;

en , 't geen opmerking verdiend, de Hei-

lige

-nous tournic un exeraple de Ia conduite de Dieu
envers des Idolatres & leur poflerité entiéremcnt

conforme ^ la nouvelle explicacion de la menace
du z'^ commandement, & bien propre par confe-

qucnc ken faire fencir la folidicé & la verité.

Le 2'' Exemple que je vous ai promis eft celui

(de la raaifon de Jehu. L'Ecriture nous aprend

r.ue cePrJnce après avoir detruic la raaifon d'Achab
i,it laifTa aler a l'Idolacrie que Jeroboam fils de Ne-
bath avoit introduite dans Ic Roïaume d'lfraël: ce-

p:ndant les Defcendans de ce Prince Joachas ,

joas, jerobo'am ll> Zaehaiie rejnerenc après lui.
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Üge Gefchiedenisfchryver fchynt met
voordagt 2 Koningen XV. vers 12. iien-

.temerken, dat Zacharias, in wien het

huis vanjehu een einde nam , de vier-

de was na dien vorft. Let wel , bid ik

u , dat de nazaeten van Jehu hardnekkig

in den afgodsdienfl van hunnen vader

voortgingen tot in het vierde gelid. Zie

2 Koningen XIII. vers 2. en vers 11.

XIV. vers 24. en XV. vers 9. Door
optelling der regeeringsjaeren van Jehu
en zyne nakomelingen Iplykt , dat dit af-

godiefch huis op den troon van Israël

den tyd van eene geheele eeuw geze-

ten heeft. Gedurende all' dien tyd ver-

zuimd GOD niets , om Jehus huis van

zyne zonde aftetrekken. Elifa leefde

onder Joahaz en Joas , welke hun voor-

deel

& ce qui uierite, attention c'cO: que l'Hiftorien fa-

cie affefte de remarquer 2 Rois XV. v^ 12. que
Zacharie en qui la maifon de Jehu prit fin étoic Ie

quatriéme depuis ce Prince. Obfervez
, je vous

prie , que les Defcendans de Jehu perfévereren

c

obilinément pendant quatre generadons dans l'Ido-'

iatrie de leur Pere. Voiez 2 Rois XIII. v'. 2., v«. ^

ir., XIV. vs. 24. XV. vK 9. Il paroit par Ie cal-

cul des regnes de Jehu & de fes Defcendans que
cette maifon idolacre a été aflife fur Ie thróne d'I-

iraël pendant plus d'im fiécle entier; pendant touc
cc tems la Dieu ne neghgea rien pour retirer Ia

majfon de Jehu de fos pechc-; ElUec vécut fous

Joacfaas
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.deel konden doen met de onderwyzin-

,gen en vermaningen van dien Profeet.

Na den dood van Elifa , verwekte de
HEERE , in het koningryk van Israël

,

Holea , Micha , Amos , enz. welke on-

der Jeroboam den tweeden profeteer-

den, en hem de Goddelyke Oordeelen
aenkondigden. GOD liet het by waer-

fchouwingen , by onderwyzingen , by
vermaningen niet , maer bezogt het

huis van Jehu door zwaere rampen , en

vergunde aen hetzelve aenmerkelyke
verlosfingen, 2 Koningen XIII. vers

1--5. vers 22, 23. en XIV. vers 24-27.
Met een woord , totin het vierde gelid

Helde GOD alderlei middelen in 't werk,

om de kinderen van Jehu weder tot hun-
nen pligt te brengen , en hy verdelgt dat

af-

Joachas & fous Jons qui purent profiter des in-

itruftions & des exhortations de ce Prophete. A-
près la more d'Elifée Dieu fufcita dans Ie Roïaume
«.rifracl Ozée, Michée, Araos &c. qui prophedfe-

icnc fous Jeroboam II. & lai denoncerent lés juge-

jTiens de Dieu: non content des avertifTemens, des

jnftniftions des exhortations Dieu vifita la maifon

jde Jehu par des affliftions, il lui accorda des deli-

XTances 'lignalécs 2 Rois XIII. i—s » v^ 22-23.

iXIV. 24-27. en un moe pendant quatre genera-

tfons Dieu emploia toute forte de moiens pour fai-

re rentrer dans leur devoir les Enfans de Jehu , &
Ti'exccrmina cette maifun Idola-cre que loifqu'ellc

cue
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afgodiefch huis niet voor dat het, door zy-

ne wanhopige hardnekkigheit in 't quae-

de getoond had , dat het volftrekt onver-

beterlyk was. Maer indien 'er ooit een

geval plaets had , waerin het Dreigement
des Tweeden Gebods moeft uitgevoerd

worden, is het, zonder tegenzeggen,

dat van 't huis van Jehu. Die vorft was
van het getal der kinderen Israëls , aen
welke het Tweede Gebod wiert gege-

ven; hy had het in all' deszelfs uitge-

flrektheit gefchonden , bygevolge was
hy in de ftraf , aen die fchending vaO:

,

gevallen. Maer , dit zoo zynde , is

het klaer,dat de verdraegzaemheit, wel-

ke GOD aen de nakomelingfchap vait

Jehu vergunde, dat de zorg, die hy
tot in het vierde gelid droeg , om haer

üit de verdorvenheit te trekken , op
eene

eut prouvé par fon oblllnation defefperée dans Ie

mal qu'elie écoic abfoluraenc incorrigible. Mais s'il

y a jamais eu un cas oü la menace du 2«* comman-
dement aic dü être exécunée, c'eft fans contredic
celui de Ia maifon de Jehu. Ce Prince ctoit du
nombre des Enfans d'lli-ael k qui Ie 2^' commande-
menc avoic été donné; il l'avoic violé darrs toutc
fon étenduë; il avoit donc eccouru Ia peine att^-

Chée a cetce vio'atiön: mais cela étant il efï clair

que Ie fupport que Dieu acorda a la poflerité de
Jehu, qué ie foin qu'il pric pendanc quacre geners-
tions pour la retirer de la corruptioa confirme pui;

-

fan>
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èene kragtige wyze de uitlegging be-

veftigd welke ik aeii het Dreigciiicnc

des Tweeden Gebods geve.

Gy zult my ongetwyfïeld tegenwer-

pen , dat het voorbeeld van Jehu niet

in gevolg kan gcti'okken worden ; om-
dat de Goddelyke verdraegzaemheit

,

aen de afkomelingen van dien vorit be-

wezen , de uitvoering Vv^as van eenc

byzondere belofte , die vermeld ftaet

2 Koningen X. vers 30.

Hier. OP antwoord ik ccrftdyk , dat

men daeruit, datGOD aenJehu, (ichoon

hem niet onbekend was dat die vorll

het Tweede Gebod zou overtreden ,

fchoon hy will dat zyne nakomelingen

zyn quaed gedrag zoudtii navolgen,)

die belofte deedt , beiluiten moet ^

dat de gemelde belofte , niet onbe-

ftaen-

famment rcxplication que je donne a la menace du
2'^ coramandcmenc.
Vous m'objecterez fans doutc que l'exemple de

Jehu ne fauroit tirer a conicquence ;
puifque Ie ft;-

'port que Dieu acorda aux Defcendans de ce Prin-

ce nc fut que 1'exccution d'une promcfle particu-

liere raf)ortée 2 Rois X. v^ 30, _
_

. Je vous repondrai d'abord que de ce que Dieu a

fai't cette promefle a Jehu quoiqu'il n'ignorat pas

que ce Prince violeroit Ie 2'' commandement; quoi-

qu'il f^üt que fes Defcendans imiteroienn fa mau-
vaiie GonduitCj il ftur en conclure que la promefTé

en
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ftaenbaer is met de bezoeking, van wel-

ke in het Tweede Gebod gehandeld

word. Men geve 'er maer agt op : GOD

,

die geen man is dat hy zou Hegen , of
een's menfchen kind dat hem iet zou
berouwen , kan geene beloften doen,
welke met zyiie e;gene verklaringen

flryden ; beloften , die de dreigementen

door hem tegen de verbrekers van zyne
wetten afgekondigd vernietigen ; zooda-
nige beloften, met een woord, als de
belofte zou zyn van welke wy hier

fpreken , indien men onderfteld dat het

bezoeken van de ongeregtigheit der va-

deren enz. een e daed van itrengheit is.

En overzulks is het 'er zooverre van
daen dat de belofte Gods aenjehu mcr
het gevolg zou ftryden , 't geen ik uit

des Heeren gedrag omtrent het huis van
dien

en queftion n'eft pasincompatible avecla V'ifitatioi\

dont il s'agic dans 1'^ 2'^ commandement:. Faites v
attention Dieu, qui n'eft poinc homme pour men-
tir ni fils de l'homme pour fe repen c;r ne fauroic
faire des promelFes concraires a fes propres decla-
rations, des promeffes qui iroienc a aneantir les

menaces qu'il a denoncées contre les infradteurs de
ies loix; des promeffes en un mot telles que le-

roient celles dont il s'agit ici, fuppofé que la Vifi-

tation de Tiniquiré des Peres &c. fut un acle de ri-

gueur.^ Tant s'en faut donc que ia pronidïe da
Dieu a jehu corabatte la conci^ufioa q«e j"ai tiréc

de
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dien vorfl getrokken heb , dit zy in-

tegendeel nadrukkelyk beveftigd wat ik

te berde bragt , ais ik toonde dat 'er

geoige tegenürydigheit legt tusfchen

deze twee dingen : dit bezoeken name-
lyk , der afgodery eenes vaders aen zy-

ne kinderen totin het vierde gelid; en

gedurende vier geOagten de godlóozc'

afkomelingen van eenen afgoddienenden

vader te laten regeeren,en gedurende dien

tyd de bequacmite middelen te gebrui-i

ken , om hen tot hunnen pligt te doen
wederkceren.

Een t^jL'eerle antwoord, dat ik u te ge-

ven hebjbeftaet hierin : dat Gods belof-

te aen Jehu alleen tot haer voorwerp
heeft de behouding van de koninglykei'

m^^jefteit over Israël in het huis van dien

voril. De H E E RE G O D zegt niet

toe

de fa conduite a l'cgard de Ia maifon Ó2 ce Princc,

qu'au contraire ellè confirme puiflamment ce que

j'ai avance en montranc qu'il n'y a aucune contra-

diftion entre ces deux chofesViliter l'idolatried'un

Pere fur les Enfans jufqu'a Ia quatriéme genera-

tion, & lailTer regner pendant quatre generations

les Defcendans méchans d'un Pere Idolatre,- em-
ploier pendant ce tems Ik les molens les plus pro-

pres a fes ramener a leur devoir.

U N E z*-'"^ reponfe que j'ai a vous faire c'eft que

la promefie de Dieu a Jehu n'a d'autre objct que la

confervation du Roïaume d'Jfraül dans la Familie

de ce Prince. Dieu ne lui dit point; je ne vifite-

rai
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tot hem : „ ik zal uwe ongeregtigh eit

„ geenszins bezoeken aen uwe kinde-^

,, ren ; ik zonder u uit van den alge-

3, meenen regel ". Hy zegt eenvoudig:
uwe zoonen zitllen tot het 'vierde gelid op'

zien troon Ifraels zitten 1 Koningen X.
vers 30. "Wie nu twyfFelt, of GOD
heeft duizende van middelen om een
koning te ftraffen , zonder hem van den
troon te bonzen , en zyn huis uit te del-

gen ? En daerom , al nam men de be^

zoeking van de ongeregtigh eit der va-

deren , enzi in een zin van geftrengheit
^

kon GOD zyne belofte uitvoeren , en
ondertusfchen de zonden van Jehu be-

zoeken aen zyne nakomelingen; W^aer-

uit ik belluite, dat het voorbeeld van
Jelui's huis onder den algemeenen regel

valt, en dat de belofte, welke GOD
hem

rai pas ton iniquité fur tes Enfans ; je t'exempte dq
la regie generale : il lui die fimplemene 2 Rois X. 30.

„ Tes Hils feronn affis fur Ie throne d'lfraël jufqu'a

„ la 4* Generacion ". Or qui doute que Dieuri'ait
' mille moïens de puniv un Koi fans ]e dgtróner ^
fans excerminer fa maifon? Ainfi a prendre la Vifi-

tation de l'iniquué des Peres &c. dans un fens de
rigueur, Dieu pouvoic executer fa promeffe & ee-s

pendant Vifiter les pechés de ce Prince für fa Po-
Jlerité. D'oü je conclus que l-exemple de la mai-
fon de Jehu rentre dans la regie generale, é- que
Ia promcfie que Dieu luj.fit n'empêehe nulleffiênè

Q %m
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hem deedt , geenszins belet, dat men
het gedrag van den Almagtigen , met
betrekking tot het huisgezin van dien

vorft , kan bybrengen ter beveiliging

van myn gevoelen.

Indien gy my tegenwerpt , dat de
H E ER E 2 Koningen X. vers 30. aen

Jehu eene byzondere belofte , eene

doorluchtige belofte , heeft willen doen

;

en zoo gy my op dezen grond vraegt,

waerin de uitnemendheit van die belof-

te beftaet ; zal het my , de uidegging

volgende, welke ik aen de plaets daer

wy van fpreken geve , ligt vallen om u
te voldoen. Zoodra men de bezoeking

van de ongeregtigheit , enz. aenmerkt

als een daed van ontferming , is het klaer

dat het langfle tydperk van de goddely-

ke lydzaemheit , jegens een verdorven

en

que la conduite du Tout puifTant h l'egard de la fa-

milie de ce Prince ne puifTe étre alleguée comme
wne confirmation de mon fentiment.

Si vous m'objedtiez que 2 Rois X. 30. Dieu a

voulu faire une promefle particuliere a Jehu, une
promefle raagnifique, & fi vous me demandiez en

quoi confifte Texcellence de cette promefle, en fui-

vant l'explication que je viens de donner au pafla-

ge dont il s'agit , il me feroit aifé de vous iatisfai-

re, Dès qu'on regarde la Vifitation de l'iniquité&c.

comme un afte de Mifericorde, il eft clair que Ie

plus loDg terme de la Patience Divine envers une
fa-
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en onverbcterlyk geflagt of volk , die is

welke zich uitftrekt tot het vierde ge-

lid. Het bewys hiervan is, dat als 'er

van deze bezoeking gefproken word,
GOD nooit van meer dan drie of vier

geflagten fpreekt. Dit is het meefte.

't Eeniger t^'d houdt de verdraegzaem-

heit op in het eerfle, fomtyds in het

tweede , nu eens in het derde geflagt

,

volgens de omftandigheden der ver-

bindtenisfen die de hoogftwyze GOD al-

leen in ftaet is volmaektelyk te onder-

fcheiden : doch zy ftrekt zich nooit

Verder uit dan totin het vierde gelid;

of liever, GOD heeft zich nergens ver-

bonden , ze verder uitteflrekken. (Dit

kornt overeen met hetgeen wy hier-

voor aenwezen , dat de bezoeking .

tot-

famille ou un peuple corrosnpu & incorrigible eH:

celui quis'etend a laquatriémegeneracion. Laprcu-
ve en dl que, lorfqu'il s'agit do cetce forte de V:-
fitation, Dieu ne parle jamais que de trois ou de
quatre genevations; c'eft lè Ie plus: quelquefois Ie

iupport cefle k la premiere, a la z^'^, k la 3'^ Gene-
ration fuivant les eirconftances dont Dieu fouverai-

nement fage eft feul fapable de difcerner parfaite-

ment toutes les corabinaifons ; mais il ne s'etend
jamais au dela de la quatriéme generation ; ou plu-

cót Dieu ne s'eft nülle part erigagé a l'etendre plus
loin. (^Ceci s'accorde avec ce que nous avons in-

diqtté ailleurs que Ia Vifitatioa ,... jufqu'è la 4^

O 2 ge'''

\
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totin het vierde gelid het toppunt is d'ei'

Goddelyke bermharcigheit. ) Nu, die

doorgaende , wie ziet niet , dat GOD
aen Jehu belovende, dat zyne zoonen
zouden regeeren , enz. 2 Kon. X. 30.

aen Jehu , [zeg ik
, ] die zich fchuldig

zou maken aen afgodeiy ; aen Jehu
wiens kinderen hardnekkig volharden

zouden , in het quaedc ; dit zooveel
was , als aen hem voor zyn huis te be-

looven de alderlangdurigfte verdraeg-

zaemheit, die de Regcvacrdigheit van
GOD toelaet aen de boozen te ver-

gunnen : en dus was het hem eene de
aldervoortreffelykfte belofte te doen ;

eene belofte welke hy op gcenderlci wy-
ze kon verwagt hebben.

ZiEDAER Mynhcer , de twee voor-

beelden die ik u beloofde. Onderwyl
kan

generation efl: Ie eomble de laMifericordeDivine.)
Or cela pofé qui ne voic que Dieu prometcant a

Jehu qae fes fils feroient aiïls &c. 2 Rois X. 30.

a Jehu qui dcvoit fe rendre coupable d'ldolatrie,

a Jehu dont les Enfans devoienc perfeverer oblli-

nément d«ns Ie mal, c'étoit lui prorncttre pour fa

maifon Je plus long fupport que la Juftice de Dieu
lui permetce d'acorder aux mechans ; c'étoit lui

faire une proraefic des plus excellentes, une pro-

raefle a laquelle il n'avoic aucun lieu de s'atendrc.

VciLA, M"^, les deux exemples que je vous avois

premis : je ne faurois cepcndanc paflcr a un autre

av-
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kan ik tot geen ander punt overgaen

zonder u nog eene bedenking voorteftel-

len. De Heilige Gefchiedenis leert ons

dat het Ryk van Ifra'él door vier huizen

agter elkander geregeerd is ; tewecen :

dat van Jerobeain , dat van Baëza , dat

van Omri ofte Achab , en dat van Jehu.

De hoofden van deze vier huizen heb-

ben zich alle gefield in het geval van
voorwerpen te worden van het Dreige-

ment des Tweeden < ïebods : de HKE-
RE had geene byzondere belofte aen de
drie eerde gedaen ; dus kan men redely-

kerwyze niet twyifelen of de gemelde
Bedreiging moet haere volle uitwerking

gehad hebben ten hunnen opzigte. Maer
hoedanig was Gods gedrag met betrek-

king tot die drie vorften ? Zie het hier.

Je-

article , fans vous propofer une derniere reflexion.

L'Hiiloire fainte nous aprend que Ie Roïaume d'I-

irael fuc gouverné confecucivcmenc par quacre fa-

milies,- ceile de Jeroboam, celle de Baaza, cellede
Homri ou d'Achab, & celle de Jehu. Les chefs
de ces quatre maifoïis fe font cous mis dans Ie cas
de devenir les objets de Ia menace du z'^ Comman-
deraent: Dieu n'avoic faic aucune promefle parti-

ciiliere aux crois premiers; ainfi on ne fauroic rai-

fonablement douter que cette menace n'ait reflbrti

fon plein effec a leur égard. Mais quelle fut la

conduite de Dieu par raport h ces trois FrincesV
La voici.

O 3 Je-
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Jerobeam, tot afgodery vervallen

zynde, zondt GOD een profeet uitjuda,

om hem over zyne rnisdaed te beftraf-

fen, I Koningen XIII. Die waerfchou-
wing vrugdoos zynde , liet hy hem zy-

ne oordeelen aenkondigen door Ahia
den profeet , i Koningen XIV. vers

7-14. Alhoewel dit laetlle dreigement

zoo min vrugt deedt als de waerfchou-
wing die 'er voor ging , liet GOD niet

na Jeroboam den afgodsdienaer te ver-

jdragen, gedurende tweëntwintig jaeren.

Uy (Jerobeam) ontjliep met zjne 'vade-

ren , en Nadab , zyn zoon , regeerde in

zyne plaetze En hy (Nadab) deedi

dat qnaed ijüas in de oogen des H E £-

REN, en rs;ande\de in den 'ui'eg zyns va-

ders , en in zyne zonde ^ daermede hy ïfra'el

zondigen deedt , i Koningen XIV. 20. en

XV.

Jeroboam étant tombe dans Tldolatric, Dieu lui

envoie un Prophete de Juda pour lui reprocher fon
jcrime i Rois XIII. Cct avertifferaenc aiant été in-

fruftueux , il lui fait denoncer fes jugemens par
i\hija Ie Prophete i Rois XIV. 7-- 14. Quoique
cette derniere menace jne produifit pas plus d'effet

que ravertiflement quï 1'avoit precedé , Dieu ne
laifla pas de fupporrer Jeroboam Idoiatre pendant
2z ans: „' Puis ü s'endormit avec fes Pcres, &Na-
5, dab fon Fils regna en fa place. Nadab fit ce qui

5, efl: dcplaifant a TEternel & fuivit Ie train de Ion

35 Pcre. & Ie pecl\é par lequel il avojt fait pcclier

.j Ifraël
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XV. 26. Na twee jaeren regeerens dood-

de hem Baëza, en verdelgde zyn huis,

07n de zonde van Jerobeam^ (vers 30)
die zondigde en Ifraël zondigen deedt;

en om zyne (Baëza's) tergmg waermede hy

den GOD Ifra'eh geters,d had. Dat is te

zeggen , dat de HE E RE , niet ver-

noegd met Jerobeam verdragen te heb-

ben, zyne verdraegzaemheit uitftrekte

over den zoon van dezen voril: , wel-

ke de uitdelgende llrafFe niet op zich

haelde , als door zyne hardnekkigheit

in het naevolgen van de voetftappen zy-

nes vaders.

GOD hieldt het zelfde gedrag met
opzigt tot het huis van Baëza. Dien
vorft , den weg van Jerobeam en zyne
zonde volgende , liet de Alderhoogfte

bedreigen , door den profeet Jehu ,

zoon

j, Ifraül I Rois XV. 26". Aiors Baaza Ie tua après

deux ans de regne & detruifit toute fa Mailbn,

„ a caufe C v^ ;o. ) des pechés de Jeroboam & a

„ caufe du peché par lequel il (Nadab) avoic irri-

„ té l'Eternel Ie Dieu d'Jfraël ". C'efl-a-dire que
Dieu non content d'ayoir fupporté Jeroboam, éten-

die fon fupport fur Ie Fils de ce Prince qui n'atira

fur lui la punition definitive que par fon obftination

a fuivre les traces de fon Pere.

Dieu tint la même conduite par raport a laMai-
fon de Baaza. Ce Prince fuivant Ie train de Jero-

boam & fon pechc, Dieu lui fait faire des mcinaccs

O 4 par
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zoon van Hanani , i Koningen XVI. vers

1-4. Alhoewel deze flap gcene de min-
fte verandering te wege bragt in dien

vorft, regeerde hy vierentwintig jaeren.

Vervolgens i Koningen XVI. vers 6.

ontjliep hy met zyne -vaderen , en ''mier- her

graven te Tirza ; en zyn zoon Ela regeer-

de in zyne plaetze Dees regeerde twee
jaeren. De H. Schrift zegt ons van

deszelfs karakter niets anders, als dat,

toen men hem ombragt, hy bezig was

met zich dtonkcn te dranken (vers 9.)
Doch 't geen ons niet den geringiten

twylFcl over laet , wegens zyne hard»

nekkigheit in het volgen van den weg
zynès vaders, is, dat de Gewydde Ge-
fchichtfchryver uitdrukkelyk aenmerkt

,

(vers 13.) dat het huis van Baëza uit-

geroeid wiert, om alle de zonden vanBaé-
za,

par Jehu fils de Hanani r Rois XVI. 1--4. Qiioi-

que cette démarche ne produiiïc aucun change-

ihcnt dans ce Prince , il regna 24 ans. Enfuite

I Rois XVI. 6. il s'endormic avec fes peres & fuc

enfeveli a Tirtfa, & Ela fon Fils regna en fa pla-

ce. Celui ei regna deux ans: rEcriture ne nous
dit autre chofè touchant fon caraftere , linoa que ,

Ibrfqu'on Ie tua , il s'occupoic a boire & a s'eni-

\rer. Mals ce qui ne peut nous laifier aucun doute

touchant fon obftination a fuivre Ie train, de fon

Pere, c'eft que l'Hiflorien facré remarque expref

^menc (v^ 13O q^e la raailbn de üaajLa fuc exter-

- mi-



DES TWEEDEN GEBODS. 21?

za ^ en de zonden van Ela z,ynen zoon,

daermede Z]' gezondigd hadden , en daer^

mede zy Ijraëi hndden doen zondigen, tot

toorn veriz'ekkende den HE ER E ^ den

GOD van IfraH , door 'hunne yddheden.

Alwaer men wederom ziet, dat de af-

godery van het hooft des huisgezins

GOD niet bewoog , om met uitroeijing

te ftrafFen , als nadat de zoon het God-
delyk geduld getergd had , door de on-

geregtigheit van zynen vader te ver-

vullen.

De uiterste verdraegzaemheit van
GOD , ten aenzien van de nakomeling-

Ichap van de boozen befpeurt men
nog meer, in het gedrag, 't welk hy ge-

houden heeft met het huis van Omri.
Die afgodifche vorfl was godloozer dan
alle die voor hem geregeerd hadden.

On-

minée „ a caufe des pechés de Baaza & des pechés

„ d'EIa fon Fils, par lefquels ils avoienc peché &
„ avoient fait pecher Ifraël irritancl'EcernelIe Dieu
3, d'Ifraël par leurs vanités ". Ou 1'on remarque
encore que l'ldolatrie du chef de la maifon ne por-
ta Dieu a punir definitivemenc qu'après que !e Fils

euc lafle Ia Patience Divine en mettant Ie corable a
riniquité de fon Pere.

L'ExTREME fupport de Dieu a l'egard de Ia

pcfterité des mechans fe fait encore mieux fentu*

dans la conduite qu'il tint avec la maifon de Hom-
li. Ce Prince Idolutre fut plus mcchant qu'aucuü

O 5 cle
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Ondertusfchen bezat hy niet alleen het

ryk twaelf jaeren ; maer zyn zoon A-
chab regeerde in zyne plaetze. i Konin-

gen XVI. vers 23 en 28. Achab, een

der grootfte afgodsdienaers en der on-

deugendfte koningen , welke 'er ooit

waren , regeerde tweentwintig jaer. Na
zynen dood , regeerde Ahazia , zyn

zoon , in zyne plaetze , gedurende den

tyd van een jaer, fchoon hy een navol-

ger was van de afgodcry zynes vaders.

2 Koningen I. Op Ahazia, die geen

zoon had , volgde Joram , een andere

zoon Yüw Achab, (vers 17.) en hy deedt

dat qttaed was in de oogen des HEEREN
En alevenwel was het eerft na twaelf

jaeren regeerens (2 Koningen XIII. vers

1-3.) dat G O D hem door de hand van

jèhu , met het geheele huis zynes va.

ders

,

de ceux, qui avoient regné avant lui ; cependant

non feulement il legna 12 ans ; mais Achab fon Fils

regna en fa place i Rois XVI. 23-18. Achab uq

des plas Idolatres & des plus mechans Princes qui

ait jamais exifté , regna 22 ans. Après fa mort

Achazia fon Fils regna en fa place pendant un an;

quoiqu'il füt imitateur de l'ldolatrie de fon Pere

2 Rois I.> A Achafia qui n'avoit point de Fils fucce-

da Joram autre Fils d'Achab (vers 17) & il fit ce

qui eft deplaifant a rEternel. Cependant ce ne

fut qu'après 12 ans de regne ("2 Rois lil. 1--3) que

Dieu Ie fit perir par la main de Jehu avec toutc la

ma.
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ders, deed omkomen. Wy zien hier

Omri , Achab , Ahazia , Joram , vier

afgodifche vorften, welke GOD ver-

draegt, die hy laet waerfchouwen , be-

dreigen , vermanen ; dat hy aen hen aen-

merkelyke veriosfingen vergund , ge-

durende veertig agteréénvolgende jae-

ren ; en dat hy niet toetreed om hen
eindelyk te flrafFen als na zulkeen ruim

bevang van tyd. Men behoeft flegts

de gefchiedenis daerover te lezen van

I Koningen XVI vers 23. tot 2 Konin-

gen X. vers 1 7. om zich te vergewiflen

,

dat ik niets te hoog opgeve. Maer be-

wyft dit gedrag van GOD , in zooveele

verfchillende gelegenheden herhaeld

,

niet duidelyk, dat, alhoewel de MEE-
RE zyne verdraegzaemhelt , zyne be-

zoeking , niet altyd totin het vierde be-

dor-

maifon de fon Pere. Nous voions ici Homri, A-
chab, Achazia, Joram quatre Princes Idolacresque
Dieu fupporte, qu'il fait avertir, menacer, exhor-
ter; auxqucis il accorde des delivrances fignalées

pendant quarante années confecutives ; & qui n'en

vienc a punir deJfinitivement qu'après un fi longter-
me. 11 ne faut qu'en lire I'hiftoire , depuis i Rois
XVI- 23, jufque 2 Rois X. 17. pour fe convaincre
que je n'exagere rien, Mais cette conduite de
Dieu reïterée en tanc d'occafionü differentes, ne
prouve-c-elle pas, que, quoique Dieu n'écende pas
tcujours fon fuppon, ia Viütation jiifqu'ii Ia qua-

-ti:ic-
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dorven gelid van eeiien ondeugenden
vader uitftrekt ; dat alhoewel dit de

volle hoogte zy van zyne lydzaemheit en

langmoedigheit ; hy echter tot de ver-

delgende llrafFe niet anders komt, als

tot een laetfte middel , na alderlei zoort

van middelen , om den zondaer en zyne

nakomelingen tot bekeering te brengen,

zonder vrugt in 't werk gefield te heb-

ben V En beveiligt het aldus niet ten

vollen de uitlegging van het Dreige-

ment des Tv/ceden Geb'ods, welke ik

wilde itaven ?

EiNDELYK, een derde en laetfle

voordeel van 't gevoelen , 't welk ik

de eer hcbbe UEd. mcdctedeelen, is,

dat het volmaekt overéénftcmt , ik zal

niet zeggen met de denkbeelden die de

Reden ons geeft van GOD als een We-
zen

triéine generation perverfc d'un Pere niechant;

que.quoique ce foit la !e comblc de fa Patience &
:iie fa Longue Attente, ii n'en vient cependant a la

pnnition definitive que comme a un dernier reme-

de, aprcs avoir inutilcment emploie toute forte de

moïcns ,
pour porter Ie pecheur & fa pofterité a la

rcpenrance? Et ne confirme-t-elle pas ainfi pleine-

rnent l'e,xplication de la menace du 2.^ commande-
ment que je voudrois établir ?

Enfix un 3*^ cc dernier avantage du fentiment

que j'ii l'honneur de vous cornmuuiquer, c'cft qu'il

s'acjrde parfaitcment, je nc diiai Pvis avcc les idees

quj-
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zen dat oneindig -goed is, en vry van

alle onvolmaektheit, van alle drift, van

alle onzydigheit ; dit llraelt elk in de

oogen : maer raet de alderuitdmkke-

lykfte verklaringen , welke de HEERE
ons in zyn Woord gegeven heeft.

Ik kon hier eene menigte van plaet-

zeii opéénhóópen , welke Gods Goed-
heit, 2yne lydzaemheit, zyne langmoe-

digheit , zelfs tegen de grootfte zon-

daers , roemen; en tooncn , dat zoo-

zeer als alle die verklaringen overeen-

ftemmen met het denkbeeld van een

GOD, die de ongeregtigheit enz. be-

zoekt ; (de uitdrukking opgevat zynde
in den zin by my hiervoor aengewe-
zen,) zy zoozeer onbcftacnbaer zyn
met het denkbeeld van een GOD die

de

que Ia railbn nous donne de Dica, comme d'un
Etre infinimcnt Bon , exemt de tout defaut , de toute
pafïïon , de toute partialité ; cela faute aux yeux:
mais avec les deelarations les plus formelle's que
Dieu lui même nous a donné dans la parolc.

Je pourois accurauler ici une mukitude de pafla-

ges, qui celcbrent la Bonté de Dieu, fa Patience &
la Longue Attente mêm.e envers les plus grands pe-
cheuvs , & montrer qu'autant toutes ces declara-
tions s'acordcnt avec l'idée d'un Dieu qui nfiii
l'iniquité &c. en donnaut a certe exprelTiOn Ie fens
que j'ai indiqué ei dclTus; autant elles font incom-
patibles avec l'idée d'un Dieu qui ptinit i'iniqjv-

té
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de ougcvegtigheit ^ enz. /Iraft. Maer de-

ze brief is aireede te lang: des zal ili

my vernoegen ,- met een plaets of twee

,

welke blykbaer verbonden zyn met het

onderwerp dat ik behandel.

MosEs geeft, by Deuteronomiiun
XXIV. vers i6. van Gods wege deze
wet aen de Ifraëlieten :• De i-aders zullen

niet gedood 'j;orden voor de kinderen , en de

kinders ztillen met gedood 'uuorden voor de

vaderen : \maer'~\ een teder zal om zjne zon-

de gedood vDorden. Men lette, dat GOD
hier aen de Regters een regel van gereg-

tlgheid voorfchryft, een regel die hen
alle ftraffe, ten acnzien van hem die de
ongeregtigheit niet begaen heeft , ver-

biedt. Maer als men ftaende houdt

,

dat GOD de ongeregtigheit der vade-

ren ftraft aen de kinders , zal 'er uit

vol-
te (5:c. Mais cccte lettre n'efl: deja que trop longue:
ainli je me contenterai de quclguespaffages, quionc
une liaifon marquée avec Ie lujet, que je traite.

MoïsE (Deut. XXIV. i6,) donne de la part de
Dieu cette loi aux Ifraëlites: ,, On ne fera point

„ mourir les Peres pour les Enfans ; on ne fera

„ point aufli mourir les Enfans pour les Peres:

„ mais on fera mourir chacun pour fon pcché ".

Kemarqyez que c'eft Dieu qui prefcrit ici a des

Juges une regie de juftice; regie qui leur interdic

loute punition a Tegard de celui qui n'a pas cora-

mis riniquité: mais fi l'on foutient que Dieu punit
rjniquité des Peres fur les Enfans , il s'enfuivra

que
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volgen, dat de HEERE in deze plaets,

als onregtvaerdig , aen de menfchen
verbiedt , iet 't geen hyzelf doedt , iet

dat hy bygevolge goedkeurt ; dat 's te

zeggen , d'er zal de aldertaftbaerfte te-

genzeggelykheit uit vloeïen. Weshal-

ven ik 'er uit opmaek , dat de zorg die

G O D te dier plaetze draegt , van te

verbieden dat men de vaders niet om de

kinderen , de kinders niet om de vade-

ren ftrafFe , ten bewyze ftrekt , dat hy-

zelf de ongeregtigheit der vaderen niet

aen de kinders Jtraft , en dat de bezoe-

king , waervan hy in het Tweede Ge-
bod rpreekt, geenszins eene daed van
geflrengheit betekenen kan.

Een andere fchriftuurtekfl: , die ik

niet met flilzwj'gen mag voorbygaen

,

heeft men Ezechiël XVIIL vers 1-20.

Zie-

que Dieu defend ici comme injufte k des hommes,
ce qu'il faic lui même, ce qu'il aprouve par con-
fequent; c'eft-a-dire qu'il s'enfuivra la plus palpa-

ble de toutes les contradiftions. D'ou je conclus
que Te foin

,
que Dieu prend ici de defendre qu*on

punifle les Peres pour les Enfans , & les Enfans
pour les Peres , prouve que cec Etre Suprème ne
punit point 1'iniquité des Peres fur les Enfans, &
que la Vifitation , dont il parle dans Ie 2<^ comman-
dement ne fauroit dcfigner un afte de rigueur. *

Un autre endroie que je ne puis paffer fous fi-

lencc efl dans Ezechiël XVIII. i-zo. en voici en
fub-



ö:24 Over het DREIGEMENT
Ziehier in 't kort de wezendlylce in-

houd derzelve. De Joden , in Babel

gevangen, klaegden, dat de wegen des

H E E R EN niet rcgt waren , en zy be-

fcliuldigden GOD, dat hy hen ftrafte

om de zonden van hunne vaderen. De
Alderhoogfte wees die Idagt metveront-
waerdiging van de hand. /Va( is tiUeden

,

('t zyn zyne woorden,) wat wilt gy
daermeê zeggen , dat gy dit fpreehji-oord

gebruikt ^vdn 't land IJn ads ^ zeggende: Ds
'Vaders hebben omype druiven gegecten , en

de tanden der kinderen zynJiomp geiz'orden.

\_Zoo 'waeragtig als'\ ik leve , Jpreekt de

Tjcere HEERE, zoo 't nnedcn meer ge-

beuren zal , dit Jpreekwoord m Ifracl te

gebruiken. Ziet .' alle zielen zyn myne ;

gelyk de ziele des vaders , alzoo ook de zie-

iubftance Ie contcnu. Les Juifs captifs en Babilo'

Be Te plaignoient que les voies de rEcernel n'é-

toient pas bien reglées, & accufoienc Dieu de les

punir pour les péchés de leurs Peres. Dieu rejette

avec indignation une accuiation fi odieufe. „ Que
„ voulez vous dire (ce font fes termes^ vous qui

„ ufez ordinairemenc de ce proverbe touchant Ie

„ païs d'Ifraël en difant les Feres onc mangé 1'ai-

„ gret,,& les dents des Enfans en font agacées.

„ Je fuis vivant dic Ie Seigneur l'Eternel que vous

„ n'uferez plus de ce proverbe en Ifraël : voici

5, toutes les ames fonc a moi ; l'ame de TEnfanc

jj öft a moi comme l'ame du Pere; & l'ame qui

„ pechC'
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Ie des zoons , zyn myne : de ziele die zon-

digt ^ die zal [let ven. vers 2, 3, en 4.

't Behaegde den HEER E zich/,elf ver-

volgens in 't breede nader te verklaren
j

en, de zaeken van haeren eerllen oir-

fprong opvattende, zegt hy ronduit: dat

de tegtvaerdige die zich van het verderf,

en in 't byzonder van deafgodery ,wagt

,

gewisfelyk zal leven ; dat , indien hy een
zoon gewint , die bedorven , een af-

godsdienaer enz. is , dees zoon geftraft

zal worden , en dat deszelfs bioed op hem
Z'l zyn. vers 5-- 13. En, 't gv.'en regt-

uit dient tot het doel dat ik my voor-
ftelde , G O D doedt 'er by , dat , byal-

dien dees ondeugd, die afgodsdienaer,
• enz. een zoon gewint , die alle de zond n
zjnes vaders acnziet , en toeziet, dit

hy dergeljke met en doedt , ( vers 14 ) hy

(zulk-

j, pechera fera celle qui.mourra. " (v. 2—4 ) Dieu
daigne s'cxpliquer enfuite fort au long & repre-
nant les chofes dès leur premiere origine il dec'are
que rhomme jufte qui ie gardera de la corruptiori

& en particulier de l'ldolatrie vjvra tres certaine-
ment: que s'il cngendre un fils corrompu, ld )la-

tre &c. Ie fils fera puni & que fon fang fera fur lui

;

(V. ƒ -i^.) & ce qui va d rcftemenc au but que je
me propofe, Dieu ajoute que fi ce mechant, cec
Jdolatre &c. „ engendre un iils qui voiant les pe-
„ chés de fon Pere , y pi-enne garde & ne faffe pas
,1, de femblables chofes, (v^. 14!") jl ne mourra point
W^ Deel P „ pout
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(ziilkeert zoon) niet ster\'en zal oiv«

DE ONGEREGTIGHEIT ZYJSrES VADERS,
maer dat hy gewisfelyk zal leven , vers 1 7.

Daerop maekt zich de Alderhoogfte

eene tegenwerping, (vers 19) met de-

ze bewoordingen: Maer gylieden zegt,

waerom dtaegt de zoon niet de OJ^gercgttg-

hnt des vaders? En by antwoord 'er aen-

ftonds op: Omdat de zron regt en gereg-

ttgheit gedaen heeft , alle myne inzettingen

ondeii houden en gedaen heeft^z&l \^hy'\ ge^

iz'isjclyk leven, he zie>e ^ die zondigt , die zal

Jierven ; de zoon zal met dragen de ongereg-

ttfiheit des veders, enz. vers 19 en 20-

Hoe meer ik deze herhaelde en opéén^
geftapelde verklaringen overwege, hoe
minder , (ik moet het u bekennen,) hoe
minder ik begrypen kan, dat luiden diö

dezelve met eenigenaendagt gelezen heb-

ben
„ pour Tiniquité de fonPere, maisquecertainement

„ il vivra" (v'. 17.) Enfuite Dieu ie fait une ob-

jeftion encestermes: „ Mais direz vous: pourquoi

,, un tel Fils ne portera-t-il pas l'iniquité de fon

„ Pere ? Parceque (répond -il incontinent ) parce-

„ qu'un tel Fils a fait ce qui étoit jufle & droit,

„ öc qu'il a garde tous mes ftatuts & les a fait , cer-

„ taineiTicnt il vivra. L'ame qui pechera fera celle

„ qui mourra : Ie Fils ne portera point l'iniquité du

,, Pere &c. " (v*. 19, 20.) Plusje confidere ces

dcclarations repetées &. entaflees,& moinsje vous l'a-

voue
,
je comprens comment des gens qui les ont lues

avec quelqu'attentiou peuvent s'imaginer que Dien
pU'
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ben zich verbeelden konnen , dat GOD
de ongeregtigheit der vaderen aen dekin-

ders ftraft. Maer, is dit befluit in ^y
geen uitwerkfel van 't vooroordeel, dat

my verblindt ? Oordeel 'er zelf over^
IVlynheer ! De Almagtige fpreekt hier

tot menfchen , welke de gevangenis ,

waertoe zy waren overgevoerd , aen-

merkten als eene kaftyding , die hy hen
oplei , om de afgodery hunner voorva-
deren te ItrafFcn. Wat antwoordt hen
de Aenbiddelyke Majefteit ? Staet hy
het geval toe ? Verklaert hy j dat het

niet onregtvaerdig is , de kinders te

ftrafFen om de ongeregtigheit van hu; ne
vaderen? 't Is 'er wel verre van daen»

Hy ontkent met afgryzen zulkeene be-

tigting: hy beftraft hen* met den hoog»
iten ernft , die hem eene dergeiyke han*

del-

punifTe l'iniquité des Percs fur les Enfans. Mai»
ce jugement n'eil-il pas en moi 1' ffet du prejugé
qui m'aveugle ? Jugez en vous même, M''. Ijieu

s'adrefle ici è des gens qui regardoient la captivité

è laquelle ils étöienc reduits comme un chSumenc,
qu'il leur infligeoit pour puDir l'Idolacne de leurs

Ancêtresi Que leur repend l'Etre Suprème? Coo»
vient-il du tait? Declare-c-il qu'il n'ell pas injufte

de punir les Enfans pou. r.niquité de leurs Peres 9
Bien loin de lè: il rejette avec horreur unepareille
jmputatioD ; il reprend avec Ia derniere force ceux

P qui ofenc lui ^uribuer une femblable cgnduue él
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delwyze durfden toefchryven ; en hier-

mede keurt hy dezelve af als onregt-

vaerdig. Hy doedt nog meer : hv ge-

bruikt de toegevenheit, van zich (mag
ik my zoo uitdrukken) te zuiveren van

allen vermoeden ten dien opzigte. Niet

alleen .
verklaert hy , dat de ziele die

zondigt fterven zal: maer, opdat men
geene reden van het niet geweten te

hebben voorwende , treedt hy in een
omftandig verhael ; hy leert ons , dat

de bedorven zoon van eenen vroom en
man de ftraf geenszins zal ontgaen die

zyne zonde verdient ; en hy verzekert

ons in 't tegendeel , dat de godvrugtige

nakomeling van eenen afgodsdienaer de
ongeregtigheit van deszelfs vader niet

dragen zal. Nog eens : ik kan gccn-

derlei antwoord uitdenken , op zoo dui-

de-

par la il la defiprouve comme injufle. Il fait plus

il a la complaiiance de Ie purger, s'il m'eft permis
de parier ainfi, de tout lóup^on a eet écard: non
feulement il declare que Tame qui pechera lera

celle qui mourra ; mais pour qu'on n'en pretende

pas caufe d'ignorance, il entre dans un detail forc

circonllanc é; il nous jiprend que Ie Fils corrompu
d'un homrae de bien n'echapera pas a la punition

que merite fon peché, & il nous aflure au contrai-

re que Ie Defcendant pieux d'un Idolatre ne porte-

ra point l'miquité de fon Fere. Kncore un coup, je

n'iraagine aucune reponle k des Dcclarations ft clai-

rcs
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delyke en uitdrukkelyke verklaringen;

en wanneer GOD , in deze plaets', tot

zyn eenig doelwit had, ons te leeren,

dat de bezoeking enz. van welke hy
in het Tweede Gebod fpreèkt , geen

daed van ftrengheit, maer een dacd van
bermhartigheit is , zie ik niet , dat hy
zich met meerder klaerheit en kragti-

ger zoude konnen uitgedrukt hebben.

Wi L men zeggen , dat de H E E II E
in het Tweede Gebod van Tydelyke
Straffen fprcekt , terwyl hy alhier de
Eeuwige Straf in 't ooge heeft; en dat

hy alleen met betrekking tot die ver-

klaert, dat de godvreezende afkomeling

van eenen afgodendienaer de ongereg-

tigheit zynes vaders niet dragen zal?

Zoo antwoorde ik;

Dat men > om kiaer te zien hoe wei-

nig

res & fi exprefles ; & quand dans -eet endroic Diea
auroit eu pour unique buc de nous a[)rendre que la

Vifitation &c. donc. il parle dans Ie 2^ commande-
ment n'eft pas un aóle de rigueur mais un afte de
mifericorde

,
je ne vois pas qu'il eün pu s'exprimer

avec plus de clarré & pluy de force.

DiRA-t-on que dans Ie j,'' cominandemenc Dieu
parle de punitions temporelles , & qu'ici il a en
vuë Ia punicion éternelle

;
que c'eft a l'égard de

celle la feule qu'il declare que Ie Üefcendant craig-
nant Dieu d'un Ancêtre Idolatre ne porcera poinc
l'iniquité de foa Pcre ?

P 3 Maïs
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nig die onderfcheiding hier plaets kan
hebben , zich eeniglyk te erinneren heeft,

dat CO I) de klagt wil beantwoorden

van menfchen, die hunne tegenwoordi-

ge gevangenis, een louter tydelyk on-

heil , aenmerkten als eene kaftyding

,

welke de Opperheer van alles hen op.

lei, om hen wegens de afgodery hun-

ner voorvaderen teftrafFen. Zou GOD,
op eene voldoenende wyze aen zulkflag

van luiden geantwoord hebben , indien

hy hier geene andere als enkel de ftraf

van 't toekomend leven bedoeld had?

Ai zie eens , wat alsdan zyn antwoord

zou zyn geweelt: „ gy hebt ongelyk,

dat gy uwe tydelyke gevangenis aen-

merkt als een geval, waerdoor ik u
ftraf om de misdaeden van uwe va-

„ ders; want ik verklaer u, dat alleen

„ den

Maïs pour fentir que cette diftitiftion ne fauroit

avo'v licu ici, il ne faut que fe rapeller que Dieii

vouloit ïepondre k des gens qui regardoient leur

caprivité aftuelle , malheur puremènt temporei,

comme Ie chariment que Dieu leur infligeoit pour
punir fur eux Tldolatrie de leurs Ancêtres. Dien
éuioit- il repondu d'une maniere fatisfaifante h de
pareilles gens, s'il n'avo't eu ici en vuë que la pu-

iiicion d'une autre via? Voici quelle auroit éte ft

reponfe : vous avez torc de reverder votre captivi-

té temporelle comme un evenement par lequel je

y^us punis pour les crimes de vos Percs ; car Je

V0U8

35

5>
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„ den geenen die zondigt de ftraf des

„ toekomenden levens treffen zal.

"

Wie ziet niet , dat een dergelyke rede-

neering ganfch niet aengaet: en dat het

b^gevolg niet minder dwaes dan god-

loos zou zyn, ze aen de Hoogfte Wys-
heit toetefchryven. Waeruit ik opma-

ke, dat als GOD hier verklaert, dat de

zoon de ongeregtigheit zyn's vaders niet

dragen zal, hy dan van alderki eigent-

iykgezegde flrafFen fpreekt , zoo wel van

de "ftraffen des tegenwoordigen als van

die des toekomenden levens . dat 's , met

alidere woorden, dat hy geenszins de

ongeregtigheit der vaderen liraft aen de

kinders.

Indien UEd. zegt, dat deze ver-

klaringen niet algemeen zyn ; dat zy al-

leen

•vous declare que celui qai pechera, fera Ie feul fur

qui tombera la punhion d'une Vie a veirr. Qüï
ne voic qw^un pareil raifonnement ne eonclud ab-

fblument rien ? Et qu'ainfi il n'y auroit pas moms
de folie que d'impieté a vouloirl'actribuer è lafou-

veraine fagefle. D'ou j'infere que lorfque Dieu de-

clare iei que Ie Fiis ne portera pont l'iniqu té de
ibn Pere H parle de touce -forte de punitions pro-'

prement dites tanc de celles de cotte vie que de

celles d'une vie a vctt ; c'e^l: ^-dire qu'il declare

qu'il ne punit point Tiniqu té des Peres fur les En-
fans.

i)i vous me dii-cs -que ces deelarations ae fonc

P 4 poinc
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leen de gevangene Joden ten voor-
werp hebben , als tot welke zy regt-

ftreeks gericht worden ; zoo zal ik u
verzoeken , te willen overwegen , dat

de reden waerop de H E E R E GOD
zich grondt, om te doen zien, dat de
zoon de ongeregtigheit des vaders niet

zal dragen , genomen is uit Gods ei-

gendom aen de ziel van den zoon , zoo
wel als aen die van den vader , een e
reden die zoo algemeen is als 'er ooit

eene zyn kan , en die van gelyke waer-
heit zynde ten opzigt van alle de andere
menlchen , bewyft , dat de verklarin-

gen , aen welke zy ten grondbegiufcl

diendt , alle menfchcn zonder uitzon-

dering tot hacr voorwerp hebben. Maer,
nademael van de eene z^ de , als GOD
b.y Ezcchicl XVIII. verklaert , dat de

zoon

point generales, qu'elles n'ont pour objet que les

ieuls Juifs captifs auxqueis elles s'adreflent direfte-

ment, je vous prierai de confiderer <^ue la raifoti

fur laquelle Dieu s'apuïe pour faire lentir que Ie

pils ne portera poinc l'iniquité du Pere, eft pnfe
de ce que l'ame de l'Enfant lui aparcient comme
celle du Pere ; raifon generale s'il en fuc jamais &
qui écant égalcmenc vraie a I'égard de tous les hom-
mes proüve que les declaraticns auxquelles elle

ferc de principe onc pour objec tous les hommes
fans excepcion. Mais puifque d'un cóté lors que
Dieii dcc.aic (EzechielXyilI.) que Ie Fils nc por-

tera



DEsTWEEDEN GEBODS. 233

zoon de ongeregtigheit zyn's vaders

niet dragen zal ,-die verklaring betekend,

dat de zoon om de zonden zynes va-

ders aen geenderleïe ftrafFe , 't zy tyde-

l\ke, 't zy eeuwige , zal onderworpen
zyn ; en gemerkt , van den anderen kant

die, verklaring alle de menfchen gelyke-

lyk ten voorwerpe heeft: zoo ftae my
toe , dat het nooit waer kan zyn , te zeg-

gen, dat GOD de HEER E de onge-

regdgheit der vaderen aen de kinders

flraft ; en dat bygevolg die verklaring

zeer kragtig ter beveftiginge dient van
de uidegging, welke ik de eere hebbe
UEd. mede te deelen.

T o T H I E R T o E heb ik getragt , myn
gevoelen te flaven door regtftreekfche

bewyzen , en hetzelve te bekragtigen

door verfcheidene aenmerkingen : ik

ben

tera point &c. cetre declaration fignifie que Ie Fils

ne fera aniijed a aucune {Dunition proprement ainü
nomraée, Ibic teraporelle Ibit: écernelle,a caufe des
pechés de fon Pere; puifque d'aiüeurs cette decla-
ration a égaleraeni: pour objet tous les hommes, re-

connoiflez qu'il ne lauroit jamais êcre vrai de dire

que Dieu punit I'iniquicé des Percs fur les,Enfans,
& que par confequenc cecte declaration confirme
puillamment i'interpretation que j'ai eu l'honneur
de vous communiquer.

JusQu'ici j'ai laché d'etablir mon fcntiment par
des preuves direücs 6l de Ie coniirmer par diverfcs

P )" con-
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ben verder gegaen ; en heb gepoogt

,

om op eenige byzondere zwarigheden

te antwoorden , die ik dagt , dat men
tegen deze myne aenmerkmgen zou
konnen inbrengen. Doch , dit is niet ger

noeg. D'er moet ook geantwoord wor-

de i , op de algemeene tegenwerpingen

,

welke het gevoelen zelf, 't geen ik zoek

vaft te ftellen, beftryden: en daer op

zal ik het nu toeleggen.

Ik begin met eene zwarigheit, wel-

ke al zeer lang geleden by my is opge-

rezen , en die in 't eerft zoo veel indruk

op my maekte, dat ik op het pumftond
van te denken , dat ik my bedrogen had

,

en dat alleen het vooroordeel my belet-

te, het gebrek myner redeneeringen te

zien, Zy is deze. De uitlegging, welke

ik

confiderations : je me fuis méme cffbrcé de repon-

dre a quelques difficultés particulieres , qu'il me
fembloit qu'on pouroic oppofer a mes remirques

;

mais cela ne futfit pas ; il faut repondre aux ob-

jeftions generales, qui actaquent Ie fenciment même
que je cherche k établir & c'eft ce que je vai tS-

cher de faire.

J E commeneerai par une difficuké qui m'elt ve-

Buë dansvrefpric il y a tres longtems ,& quid'abord

m'a frapé au point de me faire croire que je ra'é-

tois trompé & que Ie prejugé feul m'empêchoit

d'apercevoir Ie defauc de mes raifonnemens. La

voiei : 1'Explication que j'ai eu Thoaneur de vous
com-
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ik de eer hebbe UEd. mede te deelen,

is vlakuit gekant tegen het gemeene ge-

voelen, dat in 't algemeen aengenomeii

is by de geagtfte en wacrdigfte oordeei-

kundigen. En dit gevoelen is geenszins

nieuw : men behoeft maer de oogen op

te doen, en zal bemerken dat Onkelos,

een der oudfle en oordeelkundiglte ver-

klaerders der H. Schrift die wy kennen

,

de bezoeking der ongeregtigheit enz.

heeft aengemerkt als eene flrafder onge-

regtigheit. Want zie hier de omfchry-

ving , welke hy geeft van het Dreige-

ment des Tweeden Gebods. „ Ik ben

„ een fterk en naeryverig GOD, bezoe-

„ ke :üe de ongeregtigheit der vaderen

„ aen de wederfpannige kinders , over

het derde en over 't vierde geflagt der

genen die my haten , wanneer de kin-

de-5?

communiquer efl direftement oppofée au fentlmenc

coTimun generalemcnc re^u par les critiques les

plus eftimés & les plus eftimables. Ce fentiraent:

n'eft pas nouveau ; il ne faut qu'ouvrir les yeux
pour voir qu'Onkelos un des plus anciens & des plus

judicieux interprêtes de l'Ecriture qui nous foic

connu , a regarde la Vifitation de l'iniquité &c.
comme la punition de ces iniquités: car voici la

paraphrafe qu'il donne de la menace du 2^' com-
mandement. Je fuis un 1/ieu fort & jaloux F'ifitant

l'iniquité des Peres fur les Rnfans rebelles, fur la

3* & fur I2. -i^ generacion de ceux qui ms-haïfienc,

lerf-
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„ deren de ongeregtigheit van hunne
„ vaders vervullen ". Jk merk
ten vollen , dat deze zwarigheit een

geweldig vooroordeel tegen myn gevoe-

len baert. 't Is niet te vermoeden , er-

ken ik , dat ik alleen het geluk zou heb-

ben , de waerheit t'agterhalen , terwyl

de bedrevenfte mannen hierin te kort

Ichoten. Ondertusfchen , hoe weinig

waerfchynlykheits 'er in legge , is dit

niet volftrekt onmogelyk : 't zou de
eerde reis niet wezen , dat iemand van

maer middclmaerige vermogens, doch
met de borfl op ecnig onderwerp geval-

len, daerin waerheden ontdekte, welke
zeer veel bequaemer luiden dan hy in

hetzelve niet opgemerkt hadden , 't zy
by mangel van de zaek met een genoeg
aenhoudenden en ingefpannen aendagt

te

lorfque les Enfans mettent Ie comble aux iniquités

de lears Peres. Je fens parfaitement que cette dif-

iiculté forme un violent preju,G;é contre mon fenti-

ment. 11 n'eft pas k prefumer, je Ie reconnois, que
j'aie eu feul Ie bonheur de faifir la verité pendanc
que les plas habiles gens Tont manquée: cepen-
dant quelque peu probable que la chofe foit , elle

n'eft pas abfolument impoffible; ce ne leroit pas la

premiere fois qu'un hommed'une capacité tres mé-
diocre, raais qui s'aplique fortement è un fujet, y
cüt decouvert des verirés que des gons beaucoup
plus habiles que lui n'y avoienc pas a^er^ucs, foic

fautc
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te onderzoeken , 't zy uit hoofde van

eenige andere reden. Ziehier de beden-

kingen welke my deeden befluiten , dat

het vooroordeel wegens de nieuwigheit

van myn gevoelen tegen deszelfs bon-

digheic, alles wel ingezien zynde, niet

meer is dan bloot vooroordeel , 't geen

,

als niet regtuit, nogt van ter zyde , de

bewyzen aentaftende waermeê ik my-
ne mening heb getragt te (laven , de
geme'de bewyzen niet kragteloos kan
maken ; onderfteld zynde , gelyk het my
voorkomt, dat zy op zichzelve aenge-

merkt eenige kragt hebben.

W YDE R s , om de zwarigheit te ver-

minderen, zal ik, tegen de Uitbreiding

van Onkelos, de Oude Overzettingen

ftellen ; welke , indien ik my niet be-

drieg,

faute d'avoir examiné la matiere avec iine arten-

tion afiez foucenuë , foit par quelqa'aucre raifon.

Voila les reflexions, qui m'onc faic conclure que ie

prejugé que fournit la nouveauté de mon lentimenc
contre fa folidité, n'efl: apiès tout qu'un prejugé,
qui n'attaquant ni dire6tenient ni indiredement les

preuves fur lefquelles j'ai taché de l'ecablir, nefau-
roienc les decruire , luppolé comme il me Ie pa-

roic, que conCderées en elles raêmes, elles aienc

quelque force.

D'ailleurs pour diminucr la difücuité j'oppofe-

rai a la paraphrafe d'Onkelos les anciennes ver-

lions, qui, fi je ne me trompe, font auffi bien que
l'O-
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drieg , zoo wel als de Toirfprongelyke

Tekft , de uitlegging l3den konnen die

ik de eere heb UEd. voorredragen. Ik

merk vooraf aen , dat de Oude Taels-

niannen in 't algemeen zich zeer onver-

fchiilig betoonen omtrent de wyze op
welke zy de fpreekwys die ik onder-

zoeke vertolkten; hebbende eenzelfde

Overzetter ha t nu eens dus , dan we-

der zoo vertaeld. Maer nadien zy on-

getwyffeld een bepaeld denkbeeld aen de

bewoordingen by hen gebezigd gehecht

hebben , ichynt het my toe , hieruit te

mogen belluiten , dat ieder V2n hen de

byzondere uitdrukkingen van welke zy

gebruik maken om de gemelde fpreek-

wys te vertalen , voor woorden van ge-

lyke betekenis gehtiuden hebben. Waer*

uit volgt , dat als men toont , dat eene

en-

rOiiginal fufceptibles de l'explication que j'ai eu

l'honneur de vous propofer. Je remarquerai d'a-

bord qu en gcneral les anciens tradufteurs ont te-

moigne beaucoup de negligence dans la maniere

dont ils ont rendu la phralè'que j'examine; Ie mê-
me l'a traduite tantóc d'une fa9on tantót d'une

autre. Maïs comme fans doute ils attachoient une

idéé determinée aux termes qu'ils emploïoienc , il

me femble que j'en puis conclure que chacun d'eux

regardoic comme rynoniraes les di verfes expieflions

dont il failbit ufage pour traduire la mème phrafe.

D'oü il s'enfuic, que iconcrer qu'une feule des ma-
nie-
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enkele vaii de manieren, op welke zy
ze vertolkten , dea zin lyden kan die ik

zoek valt te ftellen , men tegelyk be-

wyll , dat zy geenszins tegen denzel-

ven zyn.

De Zeventige hebben het Iplö be-

zoekende 5 der Hebreen , nu eens door
aVo<fiJ»f , dan door iTvayt»^ overgebragt:

maer in haere Overzetting word hec

woord «;ro«rj«,w» gebezigd in den zin van

geven , iemand eenige zaek tn handen fiel-

len, om ^er gebruik van te maken. Genefis

XXX. vers 26. 2Kronyken XXXIV.
vers 1 6. volgens de uitgift van Aldus en

die van Komplutum.
HiERONYMUs bedient zich in de

Gemeene Latynfche Overzetting, als hy
de gemelde fpreekwys vertolkt, van de
woorden reddere , (wedergeven, ver-

gel-

nieres dont ils 1'ont traduite efl fufceptib'le du fens

que je cherche k etablir, c'efl prouN^er quMIs n'y

lont nullement contraires.

Les Sepcante ont rendu Ie Ipifi des Hebreux
Vifitant tantót par t^vtStm tantÓL'par i^xytuv ; mais
dans la même verfion Ie verbe d-nthèafn eft emploïé
dans Ie fens de donner , remettre quelque cboje entre

les niains de quelqu'un^ pour qu'tl en fajfe ufage.

Gen. XXX. zó. zChron. XXXIV. vK i6. Selon

l'edition d'Aldus & celle de Complutum.
S' JiiROME dans la Vulgate fe iert indiferemment

ea traduifanc Ie mêrae moe dans Ja phrafe dont il

s'a
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geiden,^ en lifitare , (bezoeken ,) on-

verfchilliglyk : maer h3'zelf gebruikt de
laetfte dier bewoordingen in den zin

van zorgdragen, Pfalm VUL vers 5. Wes-
halven het my onwederfprekelykfchynr,

dat de Zeventige en de Gemeene La-

tynfche niet minder dan het He-
breeuwfch myne meegedeelde uitleg-

ging lyden konnen; en dat men op die

beide vertalingen alle de aenmerkingen

kan paffen , by my gemaekt om den
Oirfprongelyken Tekll optebeld:^ren.

Dezllfde zaek valt nog meer in 't

oog , mer betrekking tot de Samaritaen-

fche en Syriefehe Overzettingen , wier

een e en andere de term van 't Oirfpron-

elyke op twee plaetzen behouden heb-

ben . gebruikende de Samaritaenlche ,

in de twee andere [voorgemelde] plaet-

zen 5

s'agit, des termes reddere & F'ifitare: mais lui me»
me emploje Ie dernier de ces tcrrnesdans Ie lenüde

prendre foin, Pf. VIII. f. Il me paroit doncincon-
teftablc que les Septante, &: la Vulgate ne font pas

moins fufceptibles que l'Hebreude rexplicationque

je vous communiqué, & qu'on peut apliquer aces
deux verfions coutes les remarques que j'ai faites

pour eclaircir l'Original.

La même chofe efl encore plus fenfible par ra-

port aux verfions Samar tane & Syriaque, qui Tu-

ne & l'autre ont confervé Ie terme" de TOriginal en

deux endroits ,• Ie Samaritain emploiant dons les

deus

^
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. zen , het werkwoord , 't geen vol-

gens Caftellus dezelfde betekenisfen

heeft ais bezoeken by de Hebreen; ter-

wyl zich de Syriër bedient van het-

zelfde woord dat hy Pfalm CXVI. (in

de Syriefche Overzetting Pialm CXV.)
vers 7. bezigt , om gevefi , qnyifchei-

' dm, tn genade hewyzen, te betekenen;
EiNDELYK, de Arabier gebruikt

overal (hoewel met eenig verichil in

opzigt der conftructie oft fehikking
Van de woorden

^
) eene bewoor-

ding ^ welke afftamt van een werk-
woord , wacraen Caftellus , onder
andere betekenilTen , die van ^üerr.iaeyien ^

en van te regte brengen hecht; 't geeil

voimaekt overeenkomt met de uitleg-

ging die ik wilde doen aennemen.

Maer.

deux autres Ie verbe 1DÜ qui fuivant Caftel a les
mêmes fignifications que Ie lp3 des Hebreux, &
]e Svrien fe fervanc de |?-)fi Ie mêine terme qu'il
emploie au FC CXVi. 7- (ceft Ie CXV. \K 7. de
la verfion Syriaque) pour ügDiiier, donner, remet-
tre f ücorder des graces.
Enfin FArabe emploie conflamment quoiqu'avecr

quelque diference pour la confiruótion Ie terme
^7^^D0 qui vient du verbe '2^^ auquel entr'au-
tres lignifications Callel aflignecelle dV^c^öorJ^;-, d§
reétifier; ce qui convienc parfaitemeht avec 1'ex-
plication que je voudrois faire reccvoir.
JF. Deel: q Maïs
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Maer ik keer my weder tot de

Kaldeeiivvfche Uitbreiding. Is zy wel zoo
zeer tegen myn gevoelen , als zy in den
eerften opflag fchynt. Hoe meer ik haer

overwege, hoe meer ik myzelf van het

tegendeel overtuige. Inderdaed, behal-

ven dat Onkelos hier de algemeene be-

woording van bezoeken gebruikt , en
niet die van ftraffen ; zoo betekend

het woordje , dat ik hiervoor vertaeld

heb door 'wanneer ^ dikwils ter'wyl ^ gedu-

rende den tjd dat, Onkelos zelf bedient

'er zich van in dezen zin Exodus XVIL
vers II, En het gefchiedde , t e

r

w y L

Mofes zyne hand cphief, inz, Agtervol-

gens dit , moeft men vertalen : Ik ben

een Jierk en yverig GOD , bezoekende de

ongeï egtighéit der njaderen Mude^wederfpan'

ni'

Maïs j'en reviens a Ta paraphrafc Chaldai'que.

Eft-elle bien auffi cppofée a mon fentimert qu'elle

paroit 1'êcre du premier abord. Plus ]e la confide-

re & plus je me perfuade que non. En cffet outre

qu'Onkelos emploie ici Ie terme general de v[Citer

( ^yOP) ^ ^^^ c^'ui ^s punir; la ^ardcu!e( H^ )

que j'ai traduite ei delTus lorj'que, fignifie fouvenc

pendant què, pendant Ie tems que. Onkelos lui mê-
me s'en fert dans de fens: Exod. XVII. ii. „ Ec
„ il arrivoit que pendant que MoVfe levoic les

„ mains &c. " Suivant cela il faudra traduire : „ Je

„ fuis un Dieu forc & jaloux, vifitant rurlquitc des

„ Peres fur les Enfans i-ebe!lcs fur la 3^^ & lur la 4«=

» ge-
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iiige kinders , tot in het derde en vierde gC'

lid der geenen die my haten , terwyl
ofc GEDURENDE DAT de kinderen de enge-

rejitigheit -^'an hitnne vaders vervullen.

Merk op , dat het quaed gedrag der kin-

deren niet t'eener rtonde de ongeregtig-

heit van de vaders vervult: daer is tyd

toe noodig; twee, drie, of zelfs vier

geflagten , die met opzet de fnoodc
voorbeelden van hnnne voorouders
volgen. Dezervvyze was de ongeregtig-

heit der Amorieten , door hunne va-

ders begonnen ten tyde van Abraham

,

niet volkom^en voor vierhonderddertig

jaeren daerna , in het vierde geflagtc.

Nu vertoont ons Onkelos den HEE-
RE , als gedurende all' dien tyd de onge-
regtigheit der vaderen te bezoeken aen

de
•

j, gèneration de ccux quï me haïficnt, pendant la

„ tems' que les Enfans mettent Ie comble aux ini-

„ quités de leurs Peres. " Remarquez que la mau-
vaife conduite des Enfans ne met pas tout d'un
coup Ie comble k l'imquité des Peres: il faut du
tems; deux, trois, ou même quacre generations
qui s'obftinent a fuivre les mauvais exemples de
leurs Ancétres. Ceft ainfi que l'miquité des x'^mor-

rhéens commencée par les Peres dès Ie tems d'A-
braham , ne fut portee a fon comble que 430 ans
après 5 a Ia 4'= gèneration. Or. Onkelos nous reprc-
fente Dieu comme vifitant pendant tout ce tems
Ia Piniquité des Peres fur les Enfans j ce qui s'a-

Q ^ tordc
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de kinders : 't geen ten vollen overeen-

komt met de gedagte die ik poge te fta-

ven.

Ik weet niet, Mynheer, of deze op-

losfing u behagen zal: doch, hoe het

daer ook mede zyn moge , verzoek ik

UEd. te overwegen, dat, al waren alle

de aenmerkingen , by my gemaekt om
te toonen dat de Oude Overzettingen

geenszins myne denkbeelden beftryden

,

t'eenemael valfch; al kon men overtui-

gend bewyzen , dat 'er geen eene van

dezelve was die niet regtuit tegen myn
gevoelen aenliep ; dit maer een bloot

vooroordeel tegen de nieuwe uitlegging

zou z,\ n; vooroordeel, dat alle de redenen

voor my om ze te beveiligen , byge-

bragt, in haer geheel laet: immers zoo
me«

corde parfaitemen t avec ce que je rn'cfForce d'é-

tablir.

Je ne fai, M%fi cette folution vous plaira; maïs

quoiqu'il en puillè écre, confiderez, je vous prie,

que quand toutes les remarques, que je viens de

faire dans la vuë de montrer que les anciennes ver-

fions, re lont pas contraires a mesjdéesfeioienten-

tierement faulTes; quand on pouroit prouver de-

monftrativement qu'il n'y en a aucune qui nc com-

bate mon lentiment d'une maniere direcle ; ce ne

l'eroit la qu'un limple prejugé centre la nouvelle

cxpliGation;prejugé gui laifferoit fubfiftcr dans tou*

te leur force les railons que j'ai alleguc pour l'éta-

blir

;
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men ze niet regtftreeks aentaft, en de
ongegrondheit derzelve doedt blyken.

Deze laerfte aenmerking moet men ook
uitftrekken over de andere tegenwerpin-
gen, op welke ik nu zal tragten te ant-

woorden. En genomen , ik bereikte

myn doel niet om ze ten vollen opte-

losfen, zoo behoorde myn onbequiera-
heit geen vaoroordeel in den geeft van
een- redelyk menfch te wekken, tegen
de waerheit van hetgeen ik hierboven
gezegd heb. Men ziet aü' den dag zae-

ken die ont\V3 ffelbaer zyn , tegen de ze-

kerheit van welke zeer belemmerende
zwarigheden worden ingebragt, daer men
zeer veel moeite aen heeft om ze uit den
weg te ruimen.

Men kan tegen hetgeen ik tothiertoe

te

blir; a moins qu'on ne les attaque d'une maniere
direfte & qu'on n'cn faüe fentir Ie peu de folidité.

Cette dcrniere remarque doic aufTi s'etendre auK
autres objcftions auxquelles je vai tacher de re-
pondre. Quand je ne viendrois pas a bout de les

lever parfaitemenc, mon incapacité ne devroic por-
ter aucun prejudice, dans l'efprit d'un homme rai-

ibnnable , a la verité de ce que j'ai dit ei deflug.

On voic tous les jours des chofes qui font indubi-
tables , contre la certitude defquelles on fait des
difficultés tres embaraffantes, qu'on a beaucoup de
peine a refoudre.

O N peut oppofer .k ce que j'ai .avance jufqu'ici
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te berde gebragt heb , zwarigheden van
verfchillende aert inbrengen : eenige ge-

nomen uit de befchouwing van het

Tweede Gebod zelf; andere uit zekere

voorbeelden getrokken ; en eindelyk

nog andere geveftigd op verklaringen

van de H. Schrift welke tegen myn ftel-

fel fchynen aenteloopen. Laet ons de
eene en andere ter toetze brengen. .

,

Het is zigtbaer, zal men my zeg-

gen , dat G O D de Joden van de afgo-

dery heeft willen terughouden , door een

ftreng dreigement by het Tweede Ge-
bod te voegen :maer uw gevoelen maekt
dit Dreigement kragteloos.

Ik hejb die zwarigheit willen voorko-
men , door hiervoor aentewyzen , dat

de zin die ik aen het bewufte Dreige-

ment

êe$ difficultés de difFerens genres; les unes prifes

de I9 confideratinn même du 2^ comraandcment,
]es autres tirées de quelques excmples, d'aucrcs

enfin apuiées lur des declarations de l'Ecriture,

qui paroiflent contraires h mon fiftême : Exami-
nons les.

Il eft yifible me dira-t-on que Dieu a voulu de-

tourner les Juifs de l'ldolatrie , en joignant une me-
nace rigoureufe au 1^ comraanderaent: mais votre

fentiment aneantic cette roenace.

J'ai taché de pre venir cette difficuité, en mon-
trant ei deflus que Ie fens que je donne k lamenace
en queltion, bien loin de l'ancantir, lui donne une

nou-
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ment geef, wel verre van het zelve te

verydeien, daeraen een nieuwe klem by-

zet : die zin doedt de waen verltuiven

,

door welke de zondaers zich verblin-

den , als zy de Goedheit van GOD te-

gen zyne Regtvaerdigheit Hellen , en
overtuigt hen dat de Bermhartigheit en
Lankmoedigheit van den Alderhoogften

zyne Heiligheit geenszins vermindert;

leerende hen, dcit aihoezz.-ei óq HEERE
goed is , dat oflchoon hy bezoekt , enz,

hy echter een yverig GOD is.

Indien gy verder zegt, dat de nieu-

we uitlegging de tegenltelling doedt ver»

dwynen , welke men hier hebben moet
tusfchen Gods handelwyze met de na-

komelingfchap der boozen , en den weg
dien hy houdt met de aframmelingen

der

nouvelle forcc ; i] difllpe l'illiilion dont les pc^cheurs
aiment a s'aveugler en oppofant la bonté de üieu
a fa Juftice, & leur fait fentir que la mifericorde &
ia patience de FEcre fuprême ne derogenc en rien a
fa Saintecé; en leur aprenancque quoique Dieu foic

bon, que quoiqu'il Vifite &c. il eft cependanc un
Dieu Jaloux.

Si vous infiftez fur cc que Ia nouvelle explica-
tion fait evanouir l'oppoütion qu'il doit y avoir en-
tre la maniere dont Dieu en ufe envers fa pofterité
des tnechans , & la conduite qu'il tienr avec les /

defcendans desgens de bien : outre que jepuis vous
repondre que moa fentiment ne luppoiè nen que

Q 4 ce
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der vroomen; zoo dient daerop. Bc-
halven dat ik u zou konnen antwoor-
den , dat myn gevoelen niets onderftelt

als 't geen ons de H. Schrift leert, wan-
neer zy verklaert, dat GOD wtl dat alle

menfchen zalig wordm en tot de kennisfe der

waerheit komen i Timotheus IL vers 4.

zoo verzoek ik UEd. in agt te willen

nemen , dat 'er een zeer aenmerkelyk
verfchil is tusfchen gedurende drie of'

vier geflagten de fnoode afkomelingen
van een bedorven vader te verdragen

;

gedurende dien tyd verfcheiden midde-
len in 't werk te (tellen om hen uit de
verdorvenheit te trekken; en tusfchen
de deugdzaeme afkomelingen van eenen
godvrugtigen vader totin duizend ge-

llagten met weldaeden te overftroomen.
Nog kan men my eenige voorbeel-

den

ce que I'Ecriture nous enfeigne, lorfqu'elle declare
que Dieu veut „ que tous les hommes foienc fau-

5, vés & viennent a la connoiflancc de la Verité

5, . Tim. II. 4." je vous pricrai de faire atcendon
qu'il y a une difference tres raarquée entre fuppor-
ter pendant trois ou quatre generations les Defcen-
dans mechans d'un Pere corrompu; emploier pen-
dant ce tems la divers moiens pour les retirer de la

corruption ; & combler de graces les Defcendans
vertueux d'un pciC homme de bicn jufqu'cn mille
genera :ions.
' Qn peut m'oppofer encore quelques cxeraples

o ui
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jden tegenwerpen , welke fchynen te be-

veitigen, dat GOD t'eenigertyd de on-

geregtigheit der vaderen aen de kinders

itraft. Ik twyffel niet, of men zal tegen

myn gevoelen doen gelden de gefchie-

denis , die vermeld ftaet 2 Samuël XXI.

vers I -- 1 4. welke fchynt aentewyzen dat

de kleenzoonen van Saül geftraft wier-

den om de misdaed van dien vorft.

Hierover kon ik aenmerken , dat de
benoeming van bloedhiüs , door den HEE-
RE aen 't geflagt van Saül vers i . gcgQVQu,

genoeg is om te toonen , dat zyne
kleinzoons die gekruiil: wierden niet vry

waren van de misdaed, aldaer ge-

meld ; en dat zy bygevolge daerom
mogten geftraft worden, 't Geen de
Tegenwerping verydeld. Doch, zon-

der dit aentedringen , overwege UEd.
dat

qui paroiiïent etablir que Dieu punit quelqiiefois

l'iniquité des Peres fur les Enfans. Je ne doute
prefque pas qu'on ne fafle valoir contre mon fenti-

ment I'Hiftoire raportée 2 Sam XXI. i— 84. qui
femble montrer que les petits Fils de Saül furent
punis pour Ie crime de ce Prince.

J E pourois remarquer la deffus que Ie titre de
maifon fanguinaire que Dieu donne a la Familie de
Saül (V. 1) fuffiroit pour faire voir que ceux qui
furent crucifiés n'etoient pas innocens du crime
dont il s'agifibit , & que par eonfequenc i!s pou-
voienc en êrre punis: ce qui faic torabcr robjeüion.

Q_
5- Mm
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düt de dood der zeven afkomelingen

van Saiil eene uitwerking was der men •

fchelyke wraeke, van welke GOD niet

kan gehouden worden de oirzaek te

zyn. David , by gelegenheit van eenen

hongersnood die 't land onder zyne re-

geering drukte, vroeg den Alderhoog-

ften nae de reden van dat ongeval. GOD
gaf hem ten antwoorde : V h om Saül en

om des bloedhutzes 'xtlle , omdat hy de Gi-

beonieten gedood heeft. David boodt daer-

op de Gibeonieten eene vergoeding te

hunner keuze aen , wegens het leed en

nadeel dat zy geleden hadden. De Gi-

beonieten bepaclden zich , om zeven

afkomelingen Saüls te eifchen , opdat

zy ze aen kruicen hingen. Die eifch wiert

hen toegeftaen. Alzoo ''s;icrt GOD na

de-

Mais fans prcfTer la defTus, confiderez que la mort

des lept delcendans de Saül fut l'effet d'une van-

geance humaine, dont Dieu iie peut êcrc regarde

comme l'auteur. David a roccaüon d'une famine

qui fe fit fentir fous foo regne,aiant interrogé Dieu
lür la caufe de eet evenement, Dieu lui répond:

„ C'eft k caufe de Saül & de fa maifon fanguinaire

;

j, parce qu'il a fait mourir les Gabaönices". La
defllis David offre aux Gabaönites une reparation

b. leur choix des torts qu'ils avoienc foufFert. Les
Gabaönites fedeterminerent a demander fept Def-

cendans de Saül pour les mettre en croix; cette

dcmande leur eft acordée : „ Kt après cela la co-

lere
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dezm den lande 'verheden. vers 1 4. Wat
doedt de MEERE in dit alles ? Hy
ontdekt eene onregtvaerdigheit van Saül

;

hy betuigt dat het noodig is die wreede
ongeregtigheit te herftellen : maer hy
bepaelc niets aengaende de natuure dier

vergoeding; hy laet het aen de beledig-

den ze zoodanig te eifchen als zy 't

goedvinden. Zy bepalen zich vry, en
dus was het van GOD niet te beletten

als door een wonderwerk. Voorts word
'er nergens gezegd, dat de Alderhoog-
fle de wraek der Gibeonieten goedkeur-
de. Immers , men kan zulks niet beOuiten

uit de woorden, GOD iviert na dezen den

lande i'erbeden. Want 'er ftaet dat GOD
jegens het land, niet jegens de Gibeo-
nieten , verbeden wiert: nademael in-

der-

,, lere deDieu fuc apaifée envérslepaïs ". Q^ue fait

Dieu dans tour ceci ? Il decouvre une injuftice de
Saül, il temoigne qu'il eft neceflaire que certe in-

juftice cruelle foit reparée : mais il ne determine
rien touchant la nature de cette reparation ; il laifle

aux ofFenfés a la dernander telle qa'ils la voudront,
Ceux ei Ie determinent libremenc & Dieu ne pou-
yoic les en empêcher que par un miracle. Au refte

il n'eft dit nulle part que Dieu air aprouvé la van-
geance des Gabaönites : car on ne peut Ie conclu-
re de ce qui eft dit: „ Qu'après cela la colere de
,, Dieu fut apaifée". La preuve en eft que ce fut
cnvers Ie pais & non onvers les Gabaönites que

Dieu
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derdaed David en zyne onderdaenen al-

les gedaen hadden wat van hen afhing

om de onregtvaerdigheit door Saül ge-

pleegt te herftellen en te vergoeden.

Gemerkt het nu met dezaek dezerwj^ze

gelegen was , wie ziet dan niet , dat de
IIEERE geenszins kan aengemerkt wor-

den als de oirzaek van den dood der nako-

melingen van Saül ; en dat bygevolge de
tegenwerping, welke, men uit dit voor-

beeld tegen myn gevoelen wil trekken

,

van geene kragt altoos is.

Een ander vo^'rbeeld, waervan men
^ich ongetwyfFeld bedienen zal, is dat

van Jolias. De H. Schrift geeft hem ge-

tuigenis , dat 'er voor hem geen koning

was zyn's gelyken , die zich tot den
HEERE met zyn ganlche hart bekeerd

had.

Dieu fut apaifé; parce qu'effcc-ivement David &
fes fujets avoient fait touc ce qui dependoit d'eux

pour reparer Tinjuftice commife par Saül. Mais
les chofcs etant ainfi, qui ne voit que Dieu ne fau-

roit être confideré comme l'autcur de la mort des

Defcendans de Saül, & que par confequent robjec-

tion qu'on veut tirer de eet exemple contre mon
fentiment Te reduit a rien.

Un autre exemple dont on fe prevaudra faösdou-

tc eft celui de Jofias. L'Ecriture lui rend temoig-

iiage qu'avant lui il n'y eut point de Roi femblable

H lui qui fe retournat vers TEternel de tout fon

coeur.... 2Rois XXIII. 25, Cependaut , aïpute
V l'Hifto-



DES TWEEDEN GEBODS. 253

had 2 Koningen XXIII. vers 25.

JSIogtnns ,
(voegt 'er de H. Gefchicht-

fchryver by vers 26.') keerde zich deHEE-

R L van den brand zynes grooten toorns

met af, daermede zyn toorn brandde tegen

Jtida 5 om alle de tergmgen , daermede Ma-
naj[e hem getergd had. En vers 29. In

z-yne dagen toog Pharao Necho .. .. op, te-

gen den koning van Ajfyrïe. .. .'. En o.e kc--

ning Jfljias toog hem te gemoete : maer hy

(Fharao') doodde hem te Megiddo als hy hem
gezien had. Ziedaer, zal men zeggen,

buiten kyf een kieenzoon , en eenkleen-

zoon vol godvrugtigheit , die geftraft

word om de zonden van zynen groot-

vader: hieraen is niet te twyfFelen; de

H. Schrift verklaert, dat de godsvrugt

van Jofias, hoe opregtook, den HE l^^-

RE niet kon afkeeren van zyn toorn,

(vers

I'Hiflorien facré (16) „ rEternel ne revint point

„ de Tardeur de fa colere, de laquelle il ecoic em-
j, brafé contre Juda a caufe de tout ce que Manaflë

„ avoit fair pour Timter (v^, 29^. De fon tems

„ Pharaon Meco monta contre Ie Rol d'Af-

„ firie Kc jofias s'en alla au devant de Uu;

j, raais dès que Piiaraon Teut vü il Ie tua a Me-
„ guiddo ". V^oila dira-ton fans douce un petic

Fils & un petic Fils plein de piété, qui eft puni

pour les pechés de fon Grand-Pere: on n'en [leuc

douter ; 1'Ecriture declare que la pieté de Jofias

quelque fincerc qu'elie füt , ne put faire revenir

l'Eter-
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(vers 26.) om de tergingtn etiz. Ik ftae

nevens U£d. toe, dat de uitdrukking

eene de fterkfte rchynt,en dat het voor-

beeld op zichzelf aengemerkt een van

de aenmerkeljkfte is: echter heb ik 'er

meer dan een antwoord op. Ik kon u zeg-

gen , dat het ombrengen van Jofias de mis-

daed is geweeft van Pharao Necho ; een

misdaed van welke men GOD niet voor
de oirzaek kan houden. Ik kon daerby

aenmerken , dat Jofias zich gewikkeld

vondt in de decrlyke gevolgen van de

zonden zyner vaderen ; dat hy leed ter

gelegenheit van die zonden ; dat het

,

ten zy 'er een wonderwerk gebeurde,

onmogelyk anders kon zyn, dewyl de
verdorvenheit van Juda GOD bewo-
gen hebbende hen te verwerpen , hun

vorll

i'Eternel &c. (v^ 26): „ A caufc de tout &:c. '' Je

reconnois avec vous que rexpreffion paroic êcre

des plus fortes & que l'exemple confideré en lui

même eft des plus frapans; cependant j'ai plus d'u-

ne reponfe a y faire. Je pouvois vous dire que Ie

meurtre de Jofias fut un crime de Pharaon Neco;
crime éor\t Dieu ne fauroic être confideré comme
l'auteur: je pouvois encore remarquer que Jofias fq

crouva cnvelopé dans les funeftes luites des peché^

de fes Peres ;
qu'il fouffrit a l'occafion de ces peé-

chés; qu'a moins d'un miracle il et.oit impoffible

que cela n'arrivat pas , puifque la corruption de

luda aiimt engagé üieu a les rejeiter , il ne fe pou-
voit
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vorJil daerdoor noodwendig lydenmoeft.

Nu is 'er , gehk ik al meer dan eens

aengemerkt heb , een wezendlyk onder-

fcheid tusfchen te lyden by gelegenheit

der zonden die men niet begaen heeft

,

en tusfchen geftraft te worden om de
misdaeden van eenen anderen. Maer
zonder gebruik van deze antwoorden te

maken , zal 't beter zyn den H. Geeft

zei ven tot uidegger van zyne gedagten

te kiezen : hy loft de zwarigheit op door
te bepalen , wat oordeel men over het

bewufte voorbeeld te vellen heefr.

Wy lezen 2 Koningen XXII. datjo-
fias verfchrikt over de dreigementen te-

gen de Joden uitgefproken , en deswe-
gen gezonden hebbende om de pro-

feetes Hulda raed te vragen , van 's liee-

'v j ren

voit que leur Prince n'en fouffrït. Or, comme je

l'ai dcja remarqué plus d'une fois , il y a une diffe-

rcnce effentielle encre foufrir a l'occafion des pe-
chés qu'on n'a pas commis, & être puni pour l'i-

niquité d'autrui. Mais fans faire ufage de ces re-

ponfes il vaudra mieux prendre Ie S' Ëlpric lui mé-
me pour interprête de fes penfées : il levera la

difRculté en determinant Ie jugement qu'on doic
porter de l'exemple en queftion.

Nous lifons 2 Rois XXII. que Jofias effraïc des
menaces prononcées contre les Juifs, aiant envoïé
confulcer la Prophetelfe Hulda, elie lui fit repon-
dre que Dieu excuteroic de point en point fes me-

na-
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ren wegen door haer ten antwoorde
kreeg, dat GOD van flip tot flip zy-
ne bedreigingen zou uitvoeren ; (vers

ïS'-Ji?-) vncin ^ voegt zy 'er (\ers 18--

20.) by , tot den kotnng vavi Jttda , die u
gezQtiaen heeft om den JriELRE te vra-
gen zult gy zeggen : omdat wu
hart 'uieek geix^orden is, en gy uvoor het

Mngezigte des BE h REN -vernederd

hebt zoo heb tk [«/] 'verhoord ,

/preekt de BEERE. JJaetom ziet! tk zal
u 'Verzamelen tot wji'e ^adets, en gy zult
met -vrede m uw graf verzameld "j;erden ;

en nipe oogen zullen all- 't qiiaed met zien ,

dat ik over deze plaetze brengen zal.

Woorden welke duideiyk deze twee
dingen vafl ftellen : het eene, dat de
Opperfte Majefteit aen Jofias geenszins

de

nacesCv', if-ty): „Mais,ajoute-elIe, quant au Roi
5, de Juda, qui vous a envoïé, vous lui direz....;

jj parce que ton coeur s'elt amolli & que tu t'es

„ humilié. . . Je c'ai exaucé, dicrEtcrnel; c'elT:

5, pourquoi voici je vai te rerirer avec tes Peres &
3, tu fcras retiré dans tes fepulcres en paix, & tes

„ yeux ne verronc point tout ce- mal que je vai

., faire Venir fur ce lieu (v^ iS-20)." Paroles qui
etabliflent clairement ces deux chofes ; Tune que
l'Etre fuprême n'imputa nullenient a Jofias les pe-
chés de Manafie , puifqu'il declare poOtivimenc
qu'il avoit exaucé ce Prince; 1'autre que la mort
violente & piematurce de Jofias bien loin de pou-

voir
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de zonden toerekende van zyiïen vader
iVJnnaÜes , dewyl h.y ronduit verklaert

^

dat hy dien vorft verhoord heeft; het

ander, dat de geweldige en vroegt>di-

ge dood van Jofias , wel verre van té

konnen befchouwd worden als een uit-

werkfel van den goddelyken toorn , a!s

een eigentlyk zoo genoemde flrafFeJ

dien godvrugtigen vorifc opgelegd , inte-

gendeel , volgens de verklaring der'

Schriftuure een alderdüidelykft teken

was van de liefde die GOD hem toe-

droeg , en eene heerlyke vergelding vail

zyne opregte godvrugtigheic. Waeruit
ik , dunkt my j befiuiten mag , dat het
voorbeeld van Jofias , ifi plaets van 't

geen ik bewyzen wilde te beftryden ,

integendeel hetzelve bevefligd , door'

ons te Jeeren , dat de Alderhoogfte de
godvreezende afkomelingen van afgo-

di-

voir être envifagéc comifie un efFet de la cólere Div
vine, comme une punition proprement ainfi nom-
mée, infligéc è ce Prinee pieux, etoin au contraire
fuivanc la declaration de l'ecriture Fa mar<jue h
moins equivoque de Tamour que Dieit lui portoity
la magnifique recompenfe de fa fincere p.eté. D'olI'
je puis ce me femble conclure que l'exemple de Jo-
fias bieii loin de combactre ce que je veux établiry
Ie coniivme au contraire , en nous aprenant que
Dieu recompenfe les üefccndans pieux d'Ane^trss
IdoKitres & corrompus.
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difche en bedorvene voorouders be-

loondt.

EiNDELYK zal men my ongetwyfFeld

eenige uitfpraeken der H. Schrift tegeri

werpen , welke in den eerften opOag
myn gevoelen fchynen te beftryden.

Profeet Jefaïas voert Kap. LXV. vers

6 en 7 GOD fprekende in , met deze
woorden: Zkti het ts 'voorinjn aengczigte

gcfchr t've?i. Ik zal niet zwygen , maer tk zal

•vergelden ,ja in hunnen boezem zalik vergel-

den: WiZ'e ougeregttghcden ,en n-vi-er "vaderen

engeregtigheaen te gelyke ^ zett de 1:1BE-
REJ\i , die gerookt hebben op de berden, enz.

Ten antwoorde , heb ik enkel aen-

temerken, dat met vaftteftellen dat de
bezoeking van de ongeregtigheit , enz.

een daed van ontferming is , ik geens-

zins het Alderregtvaerdigfl Wezen heb
wil-

Enfin en m'objeflera üms doute queiques decla-

rations de l'Ecritui e
,
qui du premier abordfemblenE

combattre mon fentiment

EsAïE LXV. 6, 7. introduit Dieu parlant en ces

termes: „ Voici ceci eft ecrit devant mol je ne

5, m'en tairai point ; mals je le^ rendrai , oui je Ie

„ rendrai , dans leur fein , a Igavoir vos iniqui-

,, tés & les iniquités de vos Peres enfembie , a

j, die l'Eternel.

"

PouR reponfe je n'ai qu'a remarqucr qu'en eta-

blifliint que la vifitadon de l'iniquité &c. eil un
afte de mifericorde, je n'ai nuJlemenc voulu faire

tn-
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^nllen voordragen als konnende de mis-

daed ohgellrafc laten. In tegendeel heb
ik ray bevlytigd om te doen blvken,

dat het oogmerk des H E E R E N met
het Dreigement des Tweeden Gebods
was, op het hart te drukken dat zyne
Goedheit , niettegenftaende zy onein-

dig is , in 't minil geen afbreuk doedt

aen zyne Heiligheit ; dat alhoewel hy
bezoekt enz. hy echter niet nalaet een
naeryverig GOD te zyn. Myn gevoelen
onderfteldt derhalven , dat de Almagtige
zeer zeker , en zelfs geltrengelyk , de
godlooze afkomelingen ftrafc van eenen
or.deugenden vader ; wanneer een ver-

draegzaemheit die gedurende drie of
vier gellagten is uitgeftrekt, wanneer alle

in 't werk gellielde middelen om de
kinderen uit de verdorvenheic hunner

voor-

cnvifager 1'Etre fouverainement jufle comme pou-
vanc laifier Ie crime fans punicion: au contraire je

me ütis apliqué h faire voir que Ie but de Dieu dans-

la menace du t^ cümmandemenc ecoit de faire ien-

tir que fa Bonté quoiqu'mfinie ne deroge en rien a
fa Samceté ; que quoiq_iril viiice &c. il ne lailTe pas
d'être jaloux. Mon lentiment fuppofe donc que
Dieu punic tres cercainement & même rigoureufe-
ment les dcfcendans impies d'un Pere mechant;
lorfqu'un fupporc qui a dure pendant trois ou qua-
tre generations , lorfque tous les moiens emploiés
pour rctirer les Enfans de la conaption de leurs

R 2. Aii-
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voorouderen te trekken nutteloos bly-

ven , en het quaed bygevolge onherftel-

baer is. Maer , dit gelleld zynde , zoo
verdwynt alle zwarigheit. Tot welke
menfchen fpreekt de HEERE te dezer
plaetze '? Tot godlooze nazaeten van zon-
daers , tot een wederftrevig volk , nae
't welk hy te vergeefs den ganjchen dag
zyne handen had uitgebreide volgens het
2. vers. En hy kondigt hen de ftraf aen

,

die hunne wanhopige verharding waer-
dig was. Wat 's hier anders uit optema-
ken ? als dat GOD wagtce met de Jo-
den, voorwerpen van de gemelde aen-

kondiging, te ItrafTen, totin het derde
of vierde gelid, en na dat hy gedurende
air dien tyd verfcheidene middelen had
gebruikt om hen uit hunne verdorven-

heit te trekken. En , verklaert hy hier

,

dat

Ancêtres demeurent inutiles,& que par confequent
Ie mal eft jncurable. Mais cela pofé coute Ia ciiffi-

cuké s'evanouït. A qui Dieu s'adreffe-il ici? A
des impies, dcfcendans de pecheurs, k un peuple
rebelle, vers Icquel il avoit inutilement „ etendu
„ les mains tout Ie jour " (v'. 2.) & jl leur denon-
ce la puhition que merite leur endurciflement de-
fefperé. Que conclure de la, finon que Dieu at-

tendit k punir les Juifs, objets de la declaracion
que j'examine, jufqu'a la y & 4'^Generation, &que
pendant tout ce tems la il avoit mis en ufage di-

vers moiens peur les retirer de leur corruption ?

Ouc
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dat hy hunne ongeregtigheden , tegelyk

met hurner vaderen ongeregtigheden , in

hunnen boezem zal vergelden , 't is om-
dat inderdaed de ongeregtigheden hun-
ner vaderen , hen , het derde of vierde

geflagt maekte , op 't welk de ftrafFe viel

,

die hen de verwoefling aendeedt. Indien

hunne vaders vroome menfchen waren
geweeft , zouden zy , van welke wy fpre-

ken , het eerde godlooze geflagt ge-

weeil zyn , 't geen GOD gewonelyk niet

verdelgt , dewyl hy tot de uiterite ftraf-

fe niet anders komt , als tot een laetfte

hulpmiddel, als nadat hy bezogt heeft,

enz. Deze Goddelyke uitfpraek werpt
overzulks geenszins omver , wat ik fta-

ven wilde.

De voorgaende oplosfing kan die-

nen ,

Que s'il leur declare ici , qu'il rendra dans leur
fein leurs iniquités & les iniquités de leurs Peres
enfemble, c'ell parce qu'eo effet les iniquités de
leurs Peres les rendoient cetce 3^ on 4^ generacion
fur laquejle tombe la punition definitive la deftruc-
tion. Si leurs Peres euflent été gens de bien , ceux
dont il s'agit fe feroient trouvés la premiere gene-
ration impie que Dieu ne detruit pas pour l'ordi-

naire ; lui qui n'en vient -a la punition definitive
que comme k un dernier remede, qu'après avoir
vifité &c. Cette declaration ne renverfe donc point
ce que j'ai voulu etablir.

La folution precedente peut fervir pour lever

R3 la
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nen, om de zwarigheit weg te nemen,
die men tegen myn gevoelen zou kon-
nen opperen , uit hetgeen te lezen ftaet

Jeremias XXXII. vers i8 Alwaer de
Profeet, zich tot d^n Alderhoogften
keerende, zegt: Gy 'vergeld de ongeiegttg'

heit der 'vaderen in den Ichoot hunner km- .

deren na hen. Om dit te verftacn , heeft

men enkel te overwegen , dat de woor-
den een gedeelte uitmaken van een e

bede die Teremias aen den H E E R E
doedt , in de kragt van z\ ne verwonde-
ring, over de lafl: van GOD aen hem
gegeven , om een ftuk lands te koopen

,

en wel zorgvuldig den koophrief daer-

van te bewaren ; niettegenlhiende de
Chaldeën weikelyk Jerulalem beleger-

éiQn , en GOD aen den Profeet te ken-

nen hfid gegeven , dat 7.y de Itad zou-

den

la difficulté qu'on pouroic former contre mon fen-

timent, de ce qui fe lit Jercm. XXXll i8, oü Ie

Prophete s'adreflant a Dieu lui dit: „ Tu rens l'i-

„ niquité des Peres dans Ie fem de leurs Enfans

„ après eux ". Pour Ie fentir il ne faut que confi-

derer que ,ces paroles font partie d'une requête

que Jeremie adrefla h rEternel dans Ie fort de l'e-

tonnëmi^nt qu'> \w caufoit l'ordrc expres que Dieu
lui a.voit donné d'aci-ieter un chanip & den ferrer

foigncufennent lo contrat d'cicquifition; quoiqu'ac-

tueüement les Chaldéens afTiegeafTcnt la ville de

jerufalem^ & que Dicu ent fait connoi\ïe au Pm-
phéic



DES TWEEDEN GEBODS. 263

den innemen en verwoeften. Dus heeft:

Jeremias in deze bede zyne tydgenoo-

ten , zyne medeburgers , in het oog

:

dit zyn de kinderen , in wier fchoot de

HEERE de ongeregtigheit hunner va-

deren vergeldt. Maer, hoedanige lui-

den waren dit? 't Antwoord is gereed.

't Waren de verharde nakomelingen van

godlooze vaders. GOD zelf verzekerdt

ons dit in het 30 en 31. vers. De kin-

deren Ifraels en de kinderen Jttda hebben

*üan hunne jeugd aen allcenlyk gedaeu dat

qnaed was m rnjne oogen, . . . IVant tot

mynen toorn en tot myne grtmmigbeit ts my
deze Jiad (Jerufhlem) geweeft , manden
dag üf déit zy ze gebouwd hebben , totop

dezen dag toe ; opdat tk haer van. myn aen-

gezigt weg deedc. 't Kan derhalven niet

twyf-

phête qu'ils prendroienf Ia ville & la def.ruiroient.

Ainfi dans cette requéte jeremie a envuë fes con-
temporains , fes concitoïens : ce font la les En-
fans, dans Ie fein defquels Dieu rend Tiniquité de
leurs Peres, Mais qui etoient ces gens la? La re-

ponfe ei\ aiTée : c'etoient les Defcendans endurcis

des Peres mechans. Dieu lui même nous raflure

(v^3c, ^\^: „ LesEnfansd'ifrael,dit-il,&lesEn-

3, fans de Juda ont fait dès leur jeunefle ce qui

5, eft deplaifanc a mes yeux Car cette ville

5, (lerufalem) a toajours été portee a provoquer

„ ma colere , depuis Ie jour qu'ils l'ont batie juf-

qu'a aujourd'hui, afin que je raboliffe de devanc
R 4 55 Uua

55
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twyffelagtig wezen , of de geenen welke
Jeremias vertoonde a!s de kinderen in
wier fchoot GOD de ongeregtighek
van liunne vaders vergeld , ook ondeu-
gende menfchen waren , welke , in
weerwil van alle de genadens door den
H E E R E aen hen verleend , hardnek-
kig voortgingen in het volgen van de
quaede voorbeelden hunner voorvade-
ren , en der voorouderen van hunne
voorvaders. Maer, dit gefield zynde,
zeggen de woorden van Jeremias niets

meer dan de voorgaende uitfpraek; en
hetzelfde antwoord kan voldoenend
wezen voor de eene zoo wel als de
andere.

Ik zou onderde zwarigheden, wel-
ke men tegen myn gevoelen maken
kan , niet Hellen wat 'er ftaet Niimeri

XIV.

3, ma face ". Il ne fauroit donc être douteux que
ceux, que Jeremie reprefente comme des Enfans,
dans Ie fein defquels Dieu rend rini(^uité de leurs
Peres , ne fuüent des mechans, qui s'obftinoienc
malgré toutes les graces que Dieu leur avoit acor-
óécs a fuivre les raauvais exemples de leurs Ancê-
tres , & dès Ancêtres d<3 leurs Ancêtres. Mais
cela pofé les pgroles de Jeremie ne difenc rien de
plus que la declaration precedente , & la même
reponfe peuc fuffire pour l'une éc pour l'autre.

Je ne mettrois pas au nombre des difficultés

p'pn peuc faire coatre mon lentiment ce qui fe
"

l'i£
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XIV. vers 33. alwaer GOD de HEE-
RE tor de wederfpannige Ifraëlieten

zegt : uwe kindeyen zullen gaeu 'ji-eiden

in deze woeffyne veertig jaer , en ztillen de

firajfe hunner hoereryen dragen , totdat uwe

doode hchaemen verteerd zyn in deze

'wo'ftine ; indien deze woorden my niet

waren tegen geworpen door een man

,

wiens godsvrugt en geleerdheit ik altoos

hoog zal agten. Inderdaed , behalven

dat , als men 't oog op den Hebreeuvv-

fchen Grondtekft flaet , men zien zal

,

dat het woord fir^-ijfe eene invoeging is

van denFranfchen Overzetter, zeggen-

de het Oirfprongelyke enkel , en zy

smullen tiwe hoereryen dragen ; zoo be.

hoeft men maer een weinig aendagt te

gebruiken , om te begrypen , dat de kin-

deren, van welke GOD fpreekt, lyden

zou-

lit Nombr. XIV. 3^. oii Dieu dit aux Ifraëlites re-

belles : „ Vos Enfans feronc paiflans dans ie de-

5, fert 40 ans, & ils porteront la peine de vospail-

5, lardifes jufqu'a ce que vos charognes foient con-
5j-fumées dans Ie deferc" ; licesparol^s ne m'a-
voient été objeftées par un homme dont je refpec-

terai toujours la pieté & Ie favoir. En efFet outre
qu'en jettant les yeux fur 1'Hebreu on voit que la

terme de peine eiï une infertion du Traduöeur
Frangois ; I'Original difant fimplement : „ Et ils

5e porteront vos paillardifes " ; il ne faut qu'un peu
d'attention pour apercevoir que Jes Enfans donc
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zouden ter gclegenheit van de zonden
hunner vaderen, dat zy zich mgewik-
keld vonden in de gevolgen van derzel-

ver misdaeden: 't geen t'eeneraael ver-

fchilt van cene eigentlvk gezegde flrafFe.

ZiEDAER Mjnheer, 't geen ik u had
mede te deelen over het Dreigement des

Tweeden Gebods. Indien myne rede-

nen UEd. niet overtuigend voorkomen

,

hope ik ten minften dat gy het my geen

ondank zult weten , dat ik myn gering

tiilent , 't geen de Opperfte Heer en

IVleefter my toebctrouwd heeft , he-

fteed hebbe , om een e plaets optehel-

deren die my eeniglyk belemmerde ,

omdat myn diepe eerbied voor zyne

Oneindige Majefteit my weerhoudt , om
hem eene handehvyze toetefchryven ,

die my voorkomt niet alleen zyne
hoog-

Dieu pavle fouffrirent: a roccaflon d'^s pechés de

leurs Feres , qu'ils fe trouverenc envelopés dans

ies iliites de ces pechés j ce qui eit tout different

d'une punition proprement dite.

VoiLA 5 M'', ce que j'avois k vous communiquer
far la menace du ?^' commandement. Si mes rai-

fons ne vous paroilTent pas convaincances j'efpere,

que vous me faurez gré d'avoir emploié Ie peu de

talens, que lefouverain Maicre m'a confié, k eclair-

cir un piifTage, qui ne m'embarafle, que parce que

iTion profond refpeól- pour fa Majefté infinie ra'em-.

pêche de iui attribuer une conduite qui me paroit

de-
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hoogfle Goédheit, maer ook zyne vol-

maekte Geregtigheit , te verdonkeren;

en dat gy my uwe veriichtingen zult ge-

lieven mede té de-elen Ik kan my be-

drogen hebben , maar durf UEd. verze-

keren , indien het zoo is , dat ik ter

goeder trouwe dwale , en dat ik my zelf

met oplettendheit beproevende , myn
geweten my het getuigenis geeft, dat ik

niets zoeke als de waerheit. Z\t des

verzekerd van myne leerzaemheit en

van myne erkentenilTe. Ik verzoek geene
verfchooning wegens de bj^ftere grootte

van dezen brief: gy hebt veel te veel

doorzigt , om niet te befefïen , dat ik

verpligt ben geweefl , in 't breede ver-

fcheidene zaeken te bewyzen , die had-

den kunnen gelden zonder bewys, in-

dien zy voorgefteld v/aren geworden
van

deroger, non feulement a fa fouvcraine bonté, rnais

mêTie a fa parfaite juflice, & que vous voudrez
bien me communiquer vos lumieres. Je puis m'ê-
tre trompé : mais j'ofe vous affurer, ü cela eft,

que je fuis de bonne foi dans Terreur , & qu'en
m'examinant avec atf.encion, ma confcience merend
temoignage que je ne cherche que la vericé. Ainfi

foiez fur de ma docibté & de ma reconoilTance,

Je ne vous fals fiucune excufe de Fenorraelongueur
de cette lertre : vous avez trop de penetration
peur ne pas fentir que j'a! été obligé de prouver aa\

long diverfes chofes qui auroient pü fe paffer de
prci^-
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van een dier Mannen , wier gevoelen
<Je plaets van gezag bekleeden kan ; een
dier Mannen , van geheel andere be-

quaemheden , als hy , die de eer heeft

van te zyn , enz.

preuves fi elles avoient été avancées par un de ces
hommes donc Ie fentiraent peut tenir lieu d'auto-

torité; un de ces hommes tout different de celui

qui a rhonneur d'être &c.

VER-
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VERHANDELINGE
o V E R D E

PROFILEN
DER

VESTINGEN;
DOOR

N. T p E r.

I.

^e grondlinien van een Capitale

Vefting na de volmaakfte regulen

getrocken zynde , zal 'er tot opbouwin-
ge van dezelve dan voornamentlyk zor-

ge moeten worden gedragen , om de
Profilen met de meefte voordelen te

bepalen , het welke derhalven voor een

der gewigtigfte delen in de Krygsbouw-
kunde is te houden, en waar omtrent
een naauwkeuriger onderzoek zoo veel

te noodzakelvker wordt, als men tot

nog toe weiniger voldoende Redenen
by
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by de Schryvers over den Vefbingboitw

opgegeven vindt, na welke dezelve op
een gegeven Terrein, volgens wiskon-

ftige gronden , zouden moeten worden
gebouwd.

2.

Onder de menigvuldige Schryvers

over deeze Wetenfcliap is zekerlyk

voor een der voornaamlte te rekenen

de Marquis de S Julien , welke in zyn
ars MiUtaris zegt uit een dartigjarige

ondervindinge te hebben geleert , dat

de hooge Capitale wallen zeer veel na-

dee'en aan de Verdediginge van de
Veftingen hadden toegebragt , zynde

het dikwils gebeurd , dat in de twee

eerlte dagen der Beiegeringe de Para-

pets , zelfs van de Flancquen , waren

weggefchoten , en dat men daarom de

werken zoo laag moet maken , dat de*

zelve naeuwelyx van buiten kunnen
worden gezien , voor en aleer dat de

Vyand op de Contrefcherp gekomen is

,

warneer hy de waare kragt der Veiling,

nog ongefchonden zynde , eerft moeite

ondervinden ; om welke redenen hy
denkt, dat de walsgang vnn de Capitale

wal niet hooger, als twaalf voeten bo-

ven



DER VESTINGEN. 271

ven de Horizont behoorde te zyn ; niet

tegenftaande dezelve van alle andere,

na het voorbeeld van den zeer Vermaar-
den Marechal de Vauban , tot op agtien

voeten hoogte was gemaakt.

Andere beroemde Krygskundigen zyn
meede voor delaage Veftingen geweeit;

want volgens het oordeel van den On-
Iterfelyken Generaal van Koehoorn
moeten de laagfte Flancquen voor de
beile worden gehouden , het welk ook
als een valte regel van den beroemden
Ingenieur Landsbergen is aangeno-
men ; die 'er zig Pag. 6 en 7 aldus over
laat horen ; het is onnodig , dat men
van de Capital e wal over alle de voor-
leggende werken in het veld kan fchie-

ten; als allcenig in de bedekte weg, en
tot verdediging van de groote gragt , en
dat zoo veel re meer, nadien de kragt
van een Veiling niet beftaat in de hoog-
te van de wal, maar daar in, dat het
eene werk het ander bedekt, en dat zy
malkanderen verdedigen , en wy weeren
door de ondervindinge , dat de Hori,
zontaie Batteryen der belegerden dikwils

de
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de belegeraars hebben genoodzaakt, om
hun attacque te veranderen ; ondertusfen

heb ik in de Redenvoeringe over de
Veftingebouw ook getragt te bewj^-

zen dat de laagfte wallen de befte zyn

,

en men kan dit gevoelen in de uitmun-

tende Memoires van de Hertog van

Saxen beveiligd vinden.

4.

Het fchynt dan zeker, dat het Denk-
beeld van de noodzakelykheid der hoo-

ge wallen , na de uitvindinge van het

Buskruid, tot nadeel van dehedendaag-

fche Veilingen te veel is overgebleven

;

want behalven alle andere Redenen , die

voor de laagfte wallen pleiten , is 'er een

uit de geduurige ondervindinge afte lei-

den , welke deeze ftellinge buiten tegen-

fpraak ftelt; nament yk dat genoegzaam

alle latere belegeringen hebben aange-

toond , dat 5 de glacis en bedekte weg
ingenomen zynde , de overige Vefting-

werken na evenredigheit geen tegenftand

hebben gebooden ; het welke alleen ver-

oorzaakt is, om dat de borftweringen

van dezelve door de Belegeraars op een

verre afftand, eer zy de glacis, en be-

dekte
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dekte weg hadden vermeefterd , reeds

-

buiten ftaat van tegenweer waaren ge-

bragt , daar egter de Capitale werken
dan eerft

.
dienden uit te werken , dat v

het opregten der vyandelyke
. cpntrebat-

teryen op de glacis , en het vullen der
gragien kragtdadig wierde belet.^

:

^ , , * f

o

'En dewyl het blykt, dat mèn zïg in

de laagfte werken , dat is in de bedekte
wegen , zelfs regens de verrchriekelyke
Rieochetfchooten geweldig kan verde-
digen, zoo zal uit derzelver werkingen-^
geen bewys tegens de laage Capitale
wallen kunnen worden bygebragt. Het

'

zoude egter van een ongemeen voor-
deel in de Krygsbouwkunde weezen,
indien men van meerder vafte beginze-
len , om de Profilen wiskonftig te be-
palen, was voorzien; het zy, dat de-
zelve uit de beftendige ondervindinge
met zekerheid waaren opgemaakt , het zy,
dat ze duidelyk uit onfeilbaare redenen
konden worden betoogd. '-'riv'..

- >b oBv n

In onderftellmge nogtans , dat de
.
IF. Deel S laag.
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laagfté werken de befte zyn , zal ik dit-

maal tragten te bepalen , hoe de Profi-

len voot een natte, en drooge Horizont

op een' effen Terrein in een oneindige

veelhoek j
- ofte regte linie (die hier toe

de gemackelykfte is) welkers linien vxin

defenfie met regte bolwerkshoeken regt-

hoekig op eikanderen ftaan , en waar

voor geen buitenwerken , behalven de

bedekte weg , en glacis : zyn gelegt , moe-
ten gemaakt worden; zodanig als dezel-

ve door de Figuur i. wort vertoond;

en als dit met genoegzame zekerheid

kan gefchieden , zal het insgelyks vol-^

gens gelyke , beginzelen in alle andere

Figuuren kunnen worden volbragt.

n'j\t)'jv/ 'Ji.ni' 7'

Inmiddels zal ik onderftellen , dat de

Profilen van de glacis, en bedekte weg
gegeven zyn , nadien het genoegzaam

doenlyk fchynt , dezelve op een gege-

ven grond volgens vafte regelen te be-

palen, zonder egter in deezen op her.

afgraven van de bedekte weg na het Zoo-
merwater, als de vefting op een natte

Horizont zoude worden gebouwt , agt

te nemen; derhalven zal alleen moeten
wor-
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wórden onderzogt op wat wyze het Pro-
fil van de Capitale wal MCDFGH,
Fig. 2 , met de minfte koften , en tef-

fens zoo laag als mogelyk zoude kun-
nen worden gemaakt.

8.
'W/i- ^ :nrn'''

Dèwyle het dan noodzakelvk is , óm'
de eerfte voorwaarde te bekomen , dat
de" werken uit de daar voorleggende
grond worden opgebouwd, zoo zal vart

zelven volgen , dat het Profil van de
gragt de Profilen van de Capitale wal
en glacis te zamen genomen , zoo veel
zal moeten overtreffen , als het vermin-
deren der grond door het uitgraven zal

bedragen; welke verminderïnge ik na
het voorbeeld van andere op een Vyfde
deel van de inhoud der uitgegraven
grond hebbe genomen.

Indien men verders het Profil op eeif
bepaalde natte Horizont wil bepalen ,'

zal de hoogte van het Maayveld boven-
het Zomerwater zyn gegeven, én dee-
ze gelyk aan vier voeten hebbende ge*

S 2 fteld;
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field, zal men de diepte der gragt bene-

den de Horizont niet meerder als dar-

tien voeten behoeven te neemen, wan-

neer dezelve buiten het gevaar van
doorwadden overvloedig zal weezen
gebragt ; en grooter diepte is nadelig

,

want dan zoude men de breedte ver-

minderen: maar de overmaat is voorde-

liger voor de breedte, als aan de diep-

te ; want een natte gragt n an een onein-

dige breedte , alfchoon hy weinig diep-

te hadde , zoude een Vefting onverwin-

nelyk maken , dog een onemdige diepe'

gragt , van zeer weinig breedte , zoude
dezelve weinig fterkte geven.

10.

Uit liet verhandelde volgt, dat NO
gegeven is; daar en boven zyn de 11-,

nien DF, LK, en FG als gegeven aan

te merken ; immers D F de hoogte van

de borftweer , die gelyk aan BR is ,

wort uit delengte der verdedigers gevon-

den;..de dikte LK moet na de wcrkin-

ge van. het Canon in de grond, uit wel-

ke men de Vefting zal bouwen, wor-

den genomen , en de breedte van de

walsgang zodanig zyn, dat het gefchut

met
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met al het geene, dat tot een dappere
verdediging behoort , op dezelve kan
worden geplaaft^ voor het overige is,

om de oplosfinge gemackelyker te ma-
ken, MN = NO, LM =r LC, en
IH -- 2 1 G genomen , gelyk ook , om
deeze reden, op de Bancquetreu geen
3^t gegeven is, • h r.";^v*:

II.

Deeze dingen voor af hebbende be-

paald meen ik, dat het punót D niet la-

ger als in de verlengde A B kan worden
genomen , want andei s zoude de gehee-
le Glacis uit de Capitale wal, op een
gedekte wyze , geen verdediging kun-
nen ontvangen , daarenboven als het
in dit geval lager ko^de zyn, dan zou-
de men voor geen algemeenen regel
kunnen houden , dat een aaneen oplo-
pende hoogte voor derzelver verdedi-
gers voordeelig is, het welke egter tot
nog toe by geen kundige Krygslieden
in twyfFelis getrocken. •

^

Ten 2den meen ik, dat SD, de hei-
linge van de borftweer na buiten , door
de regte linie DQ moet worden be-
paald, want dan kan de geheele bedek-

S 3 te
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te weg over dwars tot aan de gragt uit

de Faces worden verdedigd ; het welke

verders na binnen onnodig is, om dac

de natte gragt, als onbegangkelyk geno-

men, voornamentlyk met het Canon uit

de Flancquen , om derzelver vullinge

te beletten , moet worden verdedigd

;

behalven dat S D meerder hellende de

borftweer merkelyk verzwakt , het wel-

ke niet als in de uiterfle noodzakelyk-

heid moet gefchieden ; want de kruin

van dezelve by D maar een weinig]

e

afgefchoten zynde , zal het gevaar in de

verdediginge merkelyk zyn vermeer-

dert.

Ten laatflen zoude, volgens het gee-

ne §. 8. reeds is gezegt , deeze overeen-

komft in de Profilen moeten zyn , dat

MSDFGH + A ABRgelyk aan vier

vyfde gedeelte van MOPQ Avierde;

maar om een asquatie van vier afmetin-

gen , aan welke geen leeden ontbreken

,

te vermyden, zal ik in de oplosfinge

M C D K voor M S D K nemen , en dus

de A CDS te veel verkrygen , welke

om derzelver kleinheit in zaken van

deeze natuur geen aanmerkelyk verfchil

zal geven. •'

12..
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12.

Om eindelyk uit het gefielde de

hoogte van de walsgang te bepalen , laat

AR = f, BR = DF= i;,RQ= d, Nü=/,
LK = a, IK =r g, FK = a:, ergo IK — xx.

BR , AR : : FK , RK , dat is b, c : : a-,

K R = C£ 4 Prop. 6. boek ; insgelyks vindt men
b

ED = fl^, daarom EF = & — o^, welke ge-

c c

lyk aan p gefteld zynde, heeft men

CL = LM=a;-h;), bygevolgde

het Trapezium CDKL == ax -hab + ap
2. 2

FGHK = x^- 4- gx

en de A ABR = ' +
2̂

Dan de fom van a -^ p =n, van a + c = tm ge-

nomen hebbende , krygt men voor de Som van

beide deezeProfilen ^Xz + nx -\- gx+pn-\-bm^
2 2.

cn QN =£^ — X — d — a — p — f,
b

ofte = ex — X — d — n — ƒ;
F

Derhalven f ƒ = 5 gefteld zynde, zal f vaa

de gragt MO PQ zyn

=: cqx — qx — dq — nq — ƒ3, èn daarojn

T'
^x^+ nx+gx +pn-{-bmz=cj[X'-qx- dq-nq- fq,

ofte
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ofte

ix-^^rz cgx-gx-nx-qx-dq-nq-fq-pn-bm

nomen zynde, zal § 0:2 = ï:»;
— -^r — ;>n — 27»

ofte 3x1 = 2fx — 2r2 — pn ~ bm
ergo A-^ , = I fac — ^rq -^ pn — frm

enT = f4- V^ï- — 6rq — ^np — 3^7/z,

3

Kdog nadien de laagfte walsgang wort gezogt , zoo

is ar = ï — Vt2 — orq — ^np — 3^7»

3 '

Laat vervolgens c = 12 Roeden zyn,

& = I, rf = 3, a r= |,g = 2, en ƒ = i|

dan is p =: 31 , n = 151
, m = 41 , 5 = 13,

ra • -rQ 3 ^3 ,a

f =5701 , én r = 445 bygevolg

300 72

X = 5-701 -^ V^3i5-oi40i -4i6f20o.35'io7f-265'68öo

---
. - 1080

ofte a;= 5'7oi—V^25-328326=:f701-5-032=223=7 voe-

1080 1080 360
ten en vyf duimen.

Voorts QN = cjc_ — X — r =: 8ïf roeden,

en de breedte van de gragt QM = 9|g

Derhalven na genoeg gelyk aan 9 roeden, en twee
voe-



• DER. VESTINGEN. 281

'voeten; wyders QK = 178, KD^cs daarom .,'

15 300

MT = ST = 3^ genomen zynde is

qK C^), KD (403)::QT ('83 + ;y;, TS (y)
15 3<5o 20

ofte 4272, 403 : : 183 + loy.

ergo (4272—403) 2o;y = 403 x 1S3

ofte ji ,= 73749= II voeten, en vyf duimen

. : iO'j rn 77380

waar uit volgt dat D V = 2 voeten, TL= 10 dui-

Djen, ergo TK = 20 voeten, 10 duimen.

13.

Alhoewel de voorgeflelde regte li-

nie , op welke ons onderzoek is toe-

gepaft , merkelyk van de Veelhciek

(Fig. 5.) verfchilt, en dat de gedaante
der Profilen, behalven de hoogte, moet
zyn , gelyk men die in de voornaamfte

Vefting van den Staat bevindt , zoo zyn
nogtans de gevolgen van dit Problema
zoo verfchillehde van de Franfe Profi-

len , in welke de
,
walsgang op 1 8 voe-

tjsn wort gefteld, daar die na deeze re-

Jiéninge maar 7 voeten , en 5 duimen
zoude zyn, dat 'er volgens dezelve be-

ginzelen in de andere Veelhoeken zulk
een verfchil zal worden bevonden , het
welke de befchouwinge der Krygsbouw-

S 5 kon-
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konftenaars overvloedig waardig zal

weezen. _ ,

14-

'

De Profileii van een natte Horizont
afgehandelt hebbende , gaa ik over tot

zulke, welke voor een drooge Hori-
zont zyn gefchikt , en die ik meene dat

met de voorgaande nergens in moeten
verfchillen , als alleen dat derzelver be-

dekte weg, en drooge gragt onder een

afloop volgens RO , Fig 3, moet
worden gebragt ; zoo om daar door de

Enfilades in de bedekte weg te vermin-

deren , als ook om Cavallery in dezelve

tot een uitval, waartoe deeze voorna-

mentlyk van dienft in een belegerde

Vefting kan zyn , te kunnen plaatzen

,

en eindelyk om , de retraite veilig ge-

maakt zynde , de Glacis en bedekte weg
zoo dapper te verdedigen , als moogé-
lyk is; het fchynt ten minften, dat de
grQOte Meefter der Krygskundeömzul-
ke', en diergelyke redenen het een etl

ander ! zodanig in een der gewigtigfte

Veftingen van de ver^enigde JProvintien

hcéft gemaakt./
-- --^^^i; ,•-••-• -^

W' .7i>l ':::h ' uorf'jrjd 'jbo;lbv/

1-5'
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15.

Maar -de bedekte weg , en drooge

gragt aldus onder een beloop hebbende

gefteld , zal de vraage zyn in wat reden

R i\i tot N O moet worden genomen

,

op dat de Krygsbedryven , welke tot

verdediging plaats behooren te hebben,

met de vereifte vaardig- , en veiligheit

zouden kunnen gefchieden; derhalven

zal men deeze reden voor een gedeelte

uit de ondervindinge moeten zoeken;
ondertusfen (laat aan te merken , dat het

nadelig is aan RO minder hellinge te

geeven , als voor de genoegzaame ver-

dediginge noodzakelyk is ; want daar door

zoude RM vermeerderen , en bygevolg

de Capitale wal buiten eenig voordeel

door de Glacis minder worden gedekt,

en tefFens dezelve meerder aan het be-

klimmen onderworpen zyn ; en einde-

lyk het gevaar in de voorgeflelde afloop

vergrooten.
"'"^

'^^
'^'

• 16. "
Egter om tot een bêpalmge van FK

te koomen, laten wy Itellen , datRM
tot N O kan worden genomen als 8 tot i

,

voorts
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voorts zy AR =<:, BR =DFr=:i,
NO = NMML = LC, LK = a, KI=g,
IH = 2 GI, en KF == .T. Eindelyk RM,
f N O : : / , i maar AR, B R : ; R K , K F ,

4 Prop. 6 boek, bygevolg RK ==££_, en ED = ab

ei^o EF = t — abj dan deeze gelykp hebben-

c

de gefield is CL == ;> + x, en de V MEL =
X' + px -h p^^

2. l

TrapeziumLD rraa; + ab ->r ^
Kd= X2 4- ge

(ie V ABR bx_

'

-^Derhalven ' a + p = n , a + c =r wz geftcld

zynde , zal de Som der Profilen van de Capitale

wal , en Glacis zyn l x^- + nx + gx + pn -^ bm,
...... 1 z

en de linie RM z= ex — x — n

ofte^c^— I = /j genomen hebbende RM z: bx — n;
''

b

bygevolg moefte | RM x NO ofte f RM + NO
2

gelyk aan de Som van de voornoemde Profilen

worden gefteld.
.

Dat is ix— n=z^x^'\-nx-i-gx+pn + bm

ofte l 2

2ib* x^- ^bnx+ 2n^ =• 3/:?*+ (n-hg) ilx -^-Cpn+bm) l

ofte : ,
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Vervolgens 2 è^— 3/ z± t, ibn + («+5)^= **

genomen wordende

dan is :e' t=:-i.rx -+- (pn + bm) l — in*

ofte J^ = r 4- 1/ r^ + (//)» + bm) l— 2 «*) t

t

Daarom c == 12, 6 =: |, a == I, g: = 2,

dan is p = H. « =^» w =^ T -,....

i = 23 , i == 20, j == 998, r = iifl én-t-r-!

* n= 11846+ *^ i65-©i97i6H-('8o2ióo—45-6o2_)99S

718^6 "^

ofie a: ±= 1284Ö 4- V 910004720

ergo a: = 12846 + 30332 == 43178 = 7 voe-

7i8yó 7i8f6

ten^ en 3 duimen, RM = 11 R 8v. 8d.

en NO == i roede 5" voeten, 7 duimen.

Wyders MT = ST = ^i ,genpn)e;i;zyiidQ, zo is

2 1 0599 > 1 7964 y
:

': '47'8ir^'3
>

'

395'5'3

en bygevolg y = 8329822247 = 11 voeten, en

8j'972Óyot2

7 duimen, ML = i2v. 5-d.

Til = 10 d. en.TK = aov. lod.

, r

¥
17.
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17. ".
.

Wy h€bben in het eerfe voorbeeld
gevonden

'

lx,-.= cqx^qx— nx-^gx—dq— nc[—fq--pn— bm
:'^':':

k:, ;
;;;•..

'-
' '^—r-

bygevolg als b ^0, dan is ook x z= o,

waar uit geblykt , dat h verminderende
insgelyks x zal verminderen ; het welke
aanleidinge geeft, om te onderzoeken
of B R niet kleinder als 6 voeten kan.

worden genomen , mits men dan de be-

dekte weg zoo veel liet zinken , als

deeze verminderinge bedroeg, ten ein-

de de Borftweer van dezelve wederom
tot 6 voeten hoogte wierde gebragt

;

door welke fchickinge men de Capitale

wal merkelyk laager konde maken , ge-

lyk ziilx om deeze redenen in de uit-

muntende Veftingbouw van de Gene-
raal KoEHOORN is voorgefteld.

18.

Edog om hier over meï meerder ze-

kerheid te befluiten , laat ADE (Fig. 4.)
zyn het Profil van de glacis nevens de
verlengde bedekte weg van derzelver

uitipringende hoeken (gelyk dat met
de-
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dezelve letters (Fig. i.) Is aangewezen)

en BF regt hoekig op AE zyn getroc-

ken , voorts genomen CF gelyk aan de

hoogte, op welke de Krygsknegten ge-

woon zyn te vuuren ; derhalven het

Snaphaan over het punót D wordende

gerigt, :en aldus nfgefchoten , zal de ko-

gel in de 'grond loopen by G, en byge-

volg hoe kleindef EG wort , hoe meer-

der de belegerden zullen worden ont-

dekt; maar om deeze EG in een gene-

rale sequatie te vinden , laat AE = r

ED = ^ , BC =r X, CF jy, ergo

BE = c(ir-x)^ en EG ==' ci:b-x y
b y -{- x — b. '

Waar uit volgt als x= ^ ^ dat EG = o,

derhalven hoe verder de belegeraars op
de glacis zyn voortgetrocken , hoe
meerder de Enfilade in de bedekte weg -

vergrooten zal.

Ten a^en als x = 0^ dan is EG =bcy
y~b

welke nooit oneindig groot kan worden
ten zy y = ^ ; daarom het Snaphaan
gemeenlj k op een hoogte van 41 voe-

ten wordende afgefchooten, en é> niet

grooter ZrVnde gemaakt , zullen de bele- •

geraars na een weinig op de glacis voorc ^

gegaan - te zj'n, een gedeelte der belew^-

y.:b ger-
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gerdeii in de bedekte weg kunnen
treffen.

.
Magr ten sden.ED kleinder als jy of-

te ^2/ genomen zynde, en ^2 E —-z ge-

field, dan iSyX:Q^.=I} j bygevolg in-

! i^;.. . y-b
dien z niet merkelyk c overtrof, dan
moede het gebeuren, dat de Belege-

raars, op de vlakke grond ftaande, een
gedeelte der belegerden in de bedekte
weg in een regel zouden kunnen ont-

decken; het welke de eerfte grondbe-,
ginzels der Veftingbouw. verbieden. ,

Waar uit wy meenen te mogen be-

lluiten , dat E D ofte b niet minder als

4i voeten mag worden genomen , en
dat het beeter is 6 voeten aan dezelve .

te geven , ten einde de belegeraars ,

reeds eenigzints van A tot D genadert
^

zynde , egter nog niemand in de bedek-
te weg zouden ontdecken. nc^i^o

4fc 1

Alhoewel het niet te beletten is , dat

de belegeraars , als zy tot op 2 a 3 roe-

den aan de kruin der borflweer van de
bedekte weg genadert zyn , de beleger-

den voor een gedeelte in dezelve ont-

decken.
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decken , zoo kan nogtans die ontdec=

kinge * door het afgraven der bedekte

wegen tot op het Zomer water, over-

dwars volgens AH(Fig. i.) zeer veel

worden vermindert; dog dit zelve zal

de groote , en gevaarlyke Enfilade in

het Lang volgens EG weinig verkleinen,

ten zy men de uitfpringende hoeken in

ronden verandert , gelyk zulx met de

letter B is aangewezen , wanneer de
beftormers genoodzaakt zullen zyn zig

na deeze gedaante te fcharen , en byge-

volg zullen hun fchoten dwars over de
bedekte weg moeten lopen, het welke

de voorzeide Enfilade noodzakelyk
voor het grootfte gedeelte weg zal ne-

men ; behalven dat door deeze ronden ^

het Canon a^ barbette in dezelve zynde
gefield , een geweldige werkinge tegens

de aannaderingen der belegeraars kan
worden gedaan. Daar en boven , de be-

dekte WTg ingenomen zynde , zal deeze
gedaante merkelyke zwarigheden ver-

oorzaken , om op de kruin van derzel-

ver borltweer een genoegzame Contre-
battery tegens de Flanc op reregten; al

het welke duidelyk fchynt te bewyzen^
dat de uitfpringende hoeken der glacis ^

en bedekte weg, op deeze wyze moeten
IV^ Deel T woP
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worden gemaakt; want anderzints zyn
dezelve van alle defenfie ontbloot.

20.

Ondertusfchen , tot de verdediging

der laage wallen weederkerende , kan ik

niet voorby gewag te maken van het

geene de Heer le Blond , I. D. Pag. 1 1

2

heeft gezegt , dat op een belegerde

plaats geen Ricochet- fchoten worden
gedaan, als na dat de batteryen a Bar-

bette, die de belegerde op de beftree-

ken hoeken hebben geplaatft, zyn ver-

brooken; om dat het Canon met de ge-

woone lading veel meer effed op die

batteryen doet , welke om derzelver

hoogte gemackelyk worden vernietigd ,

als de Ricochet-fchoten zouden hebben
gedaan ; waar uit dan middag klaar moet
volgen , hoe noodzakelyk het is de wal-

len zoo laag te maken , als met moge-
lykheit kan gefchieden : want deeze eer-

fte batteryen der belegeraars , met welke

zy tragten de defenfien der belegerden te

verbreken, rigten zy doorgaans op ter

diftantie van 1 25 roeden van de Capita-

le wal; uit welke ailland men dezelve

na de hedendaagfe manier van bouwen

,

vol-
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volgens de regels der Gezigtkunde s

omtrent vier voeten boven de borft-

weer van den bedekten weg zal zien ver^

he en, daar men zodanige, als wy hier

vooren hebben befchre^'en, op denzclven

Hand maar als een hoogte van u voe-

ten zoude befchouv/en , welke derhal-

ven van die plaats niet als met de iiiter-

fte moeite zullen zvn te verbreken*

21.

Ten laatften overwegende, datzülkd

laage wallen de koften van het aardwerk

niet alleen, maar inzonderheit van de

fteenen , welke men tot het maken vau

een Veiting moet gebruiken , zeer veel

zullen verminderen, zal elk een ligte-

lyk begrypen van wat gewigt het is , dit

iluck met de grootlle naauwkeurigheit

te behandelen.

B Y V O E G Z E L.

Indien R u de bedekte weg (Fig- i-) ^^^ ^^^ ^'-'^^

Zomer water afgegraven verheelt , dó fom van

de/^ ABR — A RQ.U + de beide Bancquetcen

+ C D FW gelyk B wort gefteid , de fom der Li-

nien RQ + NM + YK = a, YK + KI = a

f van N O m n , en K F == .t , dan is de

Ta A MWY
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A MWY=^% de A om T= x^- , tn GY =dx,

voorts RK = ex, ergo QN =;: ex —^ a; — a,

bygevolg c—_5iJ^=: m genomen zynde

is I a;* + i:s -h B rr mnx — an

ofte a;== 2 (mnx— dx)— lan— 2 B

3

Grgo X z= mn — d-^^(mn — d'P- 6 an- 6 ïi

3

Derhalven de wortel uit het onmeetbare getroc-

ken hebbende krygt men

X z=z an + B (an +By
KW— d (mn— d)^

Edog de verdere leeden kunnen we-
gens derzelver kleinheit weggelaten

worden
En dewyle op een gegeven Terrein

genoegzaam alle linien, welke x bepa-

len, behalven AR, zyn gegeven ^ en
deeze telFens de grootheit m bepaalt,

zal men klaar bemerken , dat het nood-
zakelyk in de Veftingbouw is, om te

zoeken^, of m.en derzelver lengte vol-

gens vafte beginzelen kan vinden : want
ingevolge het geene wy §. 11. hebben
gefield , zal de hoogte der walsgang

daar mede van afliankelyk zyn.

liER-
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^ HERSTELLING
VAN EEN ZEER VEROUDERDE

EN AANMERKELYKE

SCHEEVEN HALS;
EN EEN BYNAA OP DE LINKER SCHOUDER.

NEERHANGEND HOOFD,

DOOR HET AFSNVDEN DER TE ND O

VAN DE MUS CU LUS STER-

NO MASTOIDEUS.

DOOR
G. TEN H J A F R

Het Hoofd het fierlykfle en voor-

naamfte deel van 's menfchen
lichaam waarin de vyfzintuigen gezeteld
zyn , en volgens zommiger gedachten
de Ziel huisveft , heeft zekere en eige

bewegingen , van die van den Hals , on-

T 5 der-
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derfcheiden (^/). Door tien (y) zommi-
gen zeggen twaalfpaar Spieren (/) , word
het Hoofd Op - Neer- en Zydewaarts

,

of half in 't Rond bewoogen (^ ).

Wanneer maar een eenige der ge-

melde Spieren in haare werking hapert

,

word het Hoofd niet alleen in de ge-

zegde beweging belemmert ; maar tef.'

fens veeltyds geheel fcheef of zyde-

waarts getrokken. In geval eene van twee

Spieren die, als Antagoniften of tegen-

werkers, (die als dezelve werking doen-

de moeten aangemerkt worden), haare

Veerkracht verlooren heeft, en geheel

of ten deele lam is, kan het niet anders

wezen , of zoodanig een deel de wer-

king V an de noch gezont zynde Spier

vogende, moet fcheef getrokken wor-
den. Hoe menigmaal heeft de onder-

vinding den Heelkundigen niet geleerd,

dat, wanneer de \_Exterifores Mufctili^

de uitrekkende Spieren van de Hand ,

Vingeren, Been of Voet verlamd zyn

,

de Buigers [ fkxores ] zulk een Lid
yaft geboogen houden , en dus van des-

zelfs'

(a) WiNSLOw Nederduitfche Vertaling i8i.

(h) HiiisTEKs Compendium Anatomicum 217.

(c) \\ INSLOW 182.

(d) Falfyn Heelkondige Oatleeding Ói8.
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zelfs gebruik berooven. Aldus is het

gelegen met de MttfcnU Sterno NUftoidei.

Door de Anatomifche befchouwing

worden wy verzekerd , dat de gemelde

Mufctdi dienen om het Hoofd , by
beurten, naar de eene of andere zyde
rondfom den As vandenHalstedraaiien.

Eene dezer Spieren door deze of ge-

ne oorzaak , in haare werking falen-

de, moet het Hoofd een tegennatuur-

lyke en onwillige verdraaijdheit aanne-

men.
Het is te verwonderen dat de Fran-

fche Heelmeefliers, die anderszins van
de geringde Chirurgicale Gebreeken
veel ophefs maken , van dit gewigtig

,

zeer misftaande en by een ieder in het

oog loopende gebrek , noch van de
Operatie om het zelve te herftellen,

in hunne Schriften niets vermelden !

De groote en zeer vermaarde Ontleder ,

de Heer Winsldw heeft zich op eene
zeer gegronde , ondeedkundige en al-

leraannemelykfte wyze over dit onder-

werp uitgelaten ; met twee waarnemin-
gen zyn gezegde geftaafd , en aange-

toond hoe velen zeer verkeerdelyk op
de gezonde en niet aangedane Spier

1' 4 door
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door veelerhande foorten van Midde-
len gewerkt hebben (£).

Ons oogmerk in deze waarneming
is , niet om in het breede over den
Schepven Hals te handelen ; maar ei-

genlyk om aan te toonen hoe wy een

verouderden , en allerfcheefft getrok-

ken Hals , en een bynaa op den Schou-
der neerhangend Hoofd , door een
Heelkonftige bewerking, hebben opge-

beurt , recht gezet, herfteld en gene-

zen. De Perfoon waar aan wy zulks

verricht hebben was Catrina Staal-
hof, omtrent 20 jaren oud, welker Hoofd
van der jeugd af, met het aangezicht

dermaten naar de linkerzyde was hel-

lende, datze niet naar de rechter als met
omdraying van het geheele lichaam zien

konde. Men had in den aanvang van
het Gebrek en toen de Lyderes nog
jong was, door alle mooglyke en dienfti-

ge middelen , als Zalven , Plaafters ,

Pappen enz. getracht het zelve te her-

tellen 5 doch niet tegenftaande alle aan-

ge-

(e) Suite des Memoires de Mathematique &
Phyfique, tirée des Regiftres del'AcademieRovale
des Sciences de I'Année MDCCXXXVchez Pierre

Mortigr a Amftcrdam. MDCCXXXIX.
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gewende moeite was zy onherfteld ge-

bleeven.

Deze Lyderes, by my gekomen, bad
zeer ernftiglyk dat ik toch alle dienftige

middelen ter herfteilinge , zoo dezelve

noch mooglyk was , wilde aanwenden.

Ik vond dat de Scheeftrekking van het

Hoofd en den Hals veroorzaakt was door
eene zeer aanmerkelyke en verbazende
inkorting van de Mufcultis Sterno Maftoi-

detis der linkerzyde. De oorzaak dezer
inkortinge was niet te doorgronden , om
dat de Lyderes dienaangaande, en van \
gene daar toe gemeenlyk oorzaak geeft

,

niets wift bytebrengen. Eene ongelyke
werking of verlamming der tegenover-

gefielde Spier , had waarfchynelyk de
eerfte oorzaak tot Scheeftrekking, en
vervolgens tot Scheefgroeying gegeven.

Wy bekommerden ons niet zoo zeer
over de eerfte oorzaak als wel over het
Gebrek zelf, en of dit geneesbaar was
dan niet , en op wat wyze daar in zou-
den kunnen (lagen.

Ik begreep dat ik in het bevorderen
der volkomen herfteilinge niet luttel

zoude gedwarsboomd worden door de
bardnekkigfte tegenftrevers , namelyk
de Wervelbeenders van den Hals, die

T 5 met
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met de fcheef heit van den zelven wa-
ren opgegroeid , en dus dezelve bocht
van den Hals hadden moeten aanne-
men. Daarenboven fcheen het datze
zich , uit gebrek van beweginge , onder-
ling als vereenigt hadden. Zommigen
en ervarene Heelkundigen oordeelen
het Gebrek in dezen gevalle onherflel-

baar (ƒ). Doch zonder verwaantheid

,

en met eerbied gefprooken
, geloof ik

datze zich bedriegen; want vermits de
Ahjculus Sterr.o Majioidais zoo aanmer-
kel^'k is ingekort , en daar in , eigen^

lyk het ganfche Gebrek beftaat , zoo
worden de overige Spieren van het
Hoofd , door deze inkorting buiten
werking gelfeld; doch deze Spier aan
haaren oorfprong losgemaakt zynde , is

de gefpannenheit weggenomen, waarna
dan de overige Spieren van het Hoofd
terftond aanvangen , even als voor den
zieken ftaat, haare werkingen te ver-

richten , en de Patiënt kan het Hoofd

,

fchoon een weinig zydewaarts hellen-

de , om dat de Wervelbeenders niet

genoegzaam kunnen mede geven , weer
Op , Neer- en Zydewaarts of half in 't

Rond
.(ƒ) Shakp 4)- 6.
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Rond bewegen. Dus blykt dat het Ge-
brek , fchoon van kindsbeen af veroor-

zaakt , niet voor ongeneesbaar moet
worden aangemerkt.

De Genezing van onze Lj'derefTe zal

dit gezegde nog nader beveiligen. Om
geen vruchtelooze middelen aan de hand
te geven of te beproeven, verzekerde

ik de LyderefTe , die zoo lang gewenfcht

had om van haar miftaande Gebrek her-

fteld te worden , darze door een kleene

Infnyding aan den Hals , die in een
oogenblik des tyds zoude verricht zyn

,

kon genezen worden, 't Geen zoo
veel te weeg bracht dat ze zich , op
myn' raad tot het ondergaan der Ope-
ratie, die ik haar had voorgefteld , liet

overhalen. Ik verzocht den Heere E.

Px\ïYN ervaren en beroemd M. D. als

haar Medicus, om by de Operatie te

affifteeren , gelyk zyn Ed. ook met
groot genoegen gedaan heeft. De Ly-
derefTe alvorens tot de Operatie, door
gewoone ontlaft-middelen bereid, en de
dag en uure tot de Operatie bepaalt, daar

zynde, werd dezelve op een ftoelineeii

helder daglicht geplaatft. Anderen wil-

len dat men de Patiënt op een Tafel zal

ter neer leggen ; doch zulks verwekt

ou~



300 Over een SCHEEVEN HALS

onzes oordeels in de Lyderen meerder
vrees : waarom wy het zitten boven het
leggen prefereerden. Door twee Hel-
pers werden de handen der LyderefTe
weerzyds vaflgehouden. Haar Hoofd
tegen een mans borft gefteunt zynde,
vatte ik de huit die de ingekorte Pees
bedekte, door middel van een' Helper
op, fneed dezelve met een twee fny-

dend mesje door , en ontblootte vervol-

gens de Pees van rondzom. Na zulks
verricht te hebben bracht ik onder de-

zelve, zoo ver als het noodig was, een
zeer dunne en flauw geboogen holle

Sonde. De Sonde dus welgeplaatft , en
met de Linkerhand wel vaft gehouden
hebbende, bracht ik met de Rechter-
hand in de groef der Sonde en geheel

onder de Pees , een zeer fmal fcherp

fnydend en eenigzins krom geboogen
Mesje, waarmede ik opligtender wyze
eensklaps en gezwindelyk de geheele

Pees naaby zynen oorfprong, dat is, even
boven de Geleding van het Sleutelbeen

met het Borftbeen , doorfneed. In het

eensklap's en vaardig doorfnyden is het

fyne en voornaamfte dezer Operatie ge-

legen (^).
Sharp

C;;) TlxpsWaarnemingen 4"^= Boek j-S''"^ Hoofdftuk,



ENNEERPIANGEND HOOFD. 301

Sharp recommandeert tot het doen
dezer Operatie een eige Mesje , dat hy
een provet Scheermes noemt, welks

punót fcherp is , en waar mede hy onder
de Pees doorboort, en vervolgens het

zelve verder doorhalende , de Pees door-

fnyd ; doch vermits het doorfteeken
,

en verder doorhalen dezes inftruments

,

de allergevoeligfle pynen moet aanbren-

gen , is het zelve myns bedunkens niet

zeer aantepryzen. Anderen en groote

Heelkundigen (^) pryzen de Schaar aan,

om deze Operatie te doen. Job van
Mekeren roemt in dezen zynen Mede-
broeder D. Florianüs , hoe die met
een floute hand de Zoompees Qdtis

word van hem de meergemelde Tendo ^e-

naamt ) van een Jongeling van veertien

jaaren eensklaps door huit en Pees
heen , met een Schaar had afgeknipt

,

en vervolgens met goed gevolg het
Hoofd rechrgezet en genezen (;). On-
kundig, en van flegt gevolg, heeft men
aan een Burgemeefters Zoon van Mid-
delburg ter doorknaging dezer Pees een
fcherpbytend middel gebruikt. By

Tulp,

ih) Heister Groote Chirurgie 829.

CO Job van Meekeren Aanmerkingen 175-.
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Tulp , op de aangehaalde plaats , vind
men de netelige gevolgen van dat middel
en van die Operatie aangetekenr.

Op hetdoorfnyden der Pees hoordemen
een knap ofgeluit, even als of 'er een zeer
fterkgefpannen koord doorfneden wierd;

zoo dra was de affnyding niet gefchied
of het Hoofd rees als uit zichzelfs op

.

waarts. Door den Dienaar, die gedurende
de Operatie, het Hoofd tegen zynBorft
gefteunt had, deed ik het Hoofd ver-

der opheffen en recht draaijen : terdeezer
tyd vernam ik dat ter wederzyden der
Wonde nog eenige Vezelen waren , die

het Hoofd in zxne gcheele oprechting
belemmerden ; waarom ik ylings die ge-

fpannen Vezelen doorfneed en vervol-

gens het Hoofd nog meerder recht zet-

lede. Tervvyl ik dit verrichtte zag men
de afgefnede Pees nog merkelyk op-

trekken en de Wonde meer en meer
holler worden. Ten overvloede, had
ik my tegen een Bloedftorting gewa-
pent , doch geene gelyk ik my had
voorgefteld heb ik ontmoet. Intuffchen

dat aan het Hoofd , door het zelve op
te heffen, en recht te draaijen, een goet

poftuur gegeven werd , vulde ik de

Wonde met Plukfel en drooge Spon-
gien



EN NEERFIANGEND HOOFD, -.oo

gien op , en overdekte zulks met een
gemeene plaafter. Om het Hoofd in

zyn nieuw gegeven poftuur te bevefti-

gen appliceerde ik de Hoofdrechthou-
dende Bandage , door Heister het verde-
lende Hals-verband genaamt (k). Breed-
voerig en meer dan op eene wyze vind
men deze Bandage befchreven , by
Basch (/). En by Üenkelius (^my
WiNSLOw heeft in de vooraangehaalde
Memorie , eene zeer eenvoudige , om
het gedraaide Hoofd recht te houden
allerdienftigfte , en bequaamfte Bandage
befchreven , en in plaatverbeelding daar
gefield Qny Het eerfte verband nam
ik niet voor den vyfden dag af , wanneer
alle het eeril: ingepropte drooge Plukfcl
en Spongien losgev/eekt zynde, uit de
Wonde als van zelfs uitviel. Tot het
tweede en de volgende Verbanden, ge-
bruikte ik zagte DigeJUva & Balfarm-
ca 5 met dotten Pjukfel zagt inge-

bracht, om daar door van lieverlede het
hol der Wonde met nieuw vleefch te

vul-

(k) Heister Croote Chirurgie 1143.

(O Nederduitfche Druk ió8.

0«) Anwvzung zum Verbefferten Chirurgifclien
Verbanden VlII. Hoofd. 629.

in) Mem. de l'i^cad. 1755-. PI. 15 pag. 422.
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vullen, hetgeen dermaten wel flaagde, dat

in minder dan twintig dagen de Wonde
niet alleenlyk gevuld , maar Nolkoomen
genezen was. Gedurende dees tyd van
Genezinge heb ik niet flechts de gemel-
de Hoofdrechthoudende Bandage dage-

lyks by vernieuwing aangelegd ; maar
ook ter onderfchraging van het Hoofd
een goede Halskraag omgedaan , welk
Verband en Kraag nog eenige tyd na de
Genezing diend gedragen te worden.

Het Hoofd is na de Genezing een
weinig fcheef of zydewaarts hellende

gebleven , ter oorzaak e vande lang durige
gewoonte en om dat de Wervelbeenders
vergroeit waren ; doch des niettegen-

ftaande heeft de Lyderes het zelve naar

genoegen , even als in den gezonden
ItaatjOpNeer- en Zydewaarts ofhalf in
't Rond kunnen bewegen. De Operatie
heeft dus aan zyn Oogmerkj 't welk was,
om de verlooren beweging van het Hoofd
te herilellen, zeer wel voldaan.

A A N'
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A A N M E R K I NGË
OVER H E vT,,

. • i -i /

"BERUCHTE HULPMIDDEL

"ïorr:'
..T E ,G. E .N.. H E j,-jrf n.:;.

VOET EU ^EU^
GENAAMT-HET J? O E VËK* V.AN *D E fJ"

^

- •.- -
. '" .

,
-

; r;v; 'j'l' ; _ /

2r;;i He rto'g .v.a u M LR.A l>i:JD OiL;A;r:or!T

^ix o\b , rrjJnrr,^' o o K-^^rivrü -,; i])ii

H D. GAÜBIU^
efi heeft, 'fliet tang gelëcïerf', ilieèri

der Stukken van 'de BiHlidtheque

'impartiaie , ten gemeen en' nutte bekent

gemaakt, en als zeer krachtig en door
Veelvuldige ondervindingen beproeft aan-

gepreezen , zeker Hulpmiddel tegen de

Podagra öf Voeteuvel , beftaande afe

VolgL ^ 3^J^ rJ2,iu33d tjib no jfiobao/
'• .b si jlaiIjy:mjL>ö TT

/r. DfeJ. V R: Ral
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R. Rad. Arijloloch. rot^

Gentian»

Foh Chamaedr.

Chamaept,

Centaur, min. ana pt. aeq*

il/. F. Pulvis tennis.

Men neemt hier van dagelyks s'mor-

gens eene drachma , ter voorkominge
en genezinge van de Podagra : gelyk

zulks breeder in gemelden Boekzaal kan
nagelezen werden ; alwaar men het zel-

ve opgeeft als uit Engeland overgeko-

men , en daar met zeer veel vorderinge

gebruikt zynde.

Het is mynen Konftgenoten , die zig

in de Schryvers over de Geneesmidde-

len wat omgezien hebben , niet onbe-

kent, dat deeze Compolitie al van

eenen ouderen datum is , en van den

Heer Toürnefort opgegeven word
als een middel, waarvan zig zekere

Hertog van Mirandola gewoon was te

bedienen. De Franfche Schryvers noe-

men het dierhalven Poudre pour la Gout-

te du Cpmte de la Mirandole. In de wer-

ken van Th. Erastus word het al ge-

vonden, en die betuigt, dat het hem
medegedeelt is door Christoph. Wir-

SUN-
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sUNGUs. Beide hebben in den beginne

van de XVI de eeuw geleeft. Dog zulle-i

doet niet ter zaaide; ten zy men, zien-

de , dat dit Poeyer reets voor lang be-

kent en gebruil^t gevveefl zynde, egter

onder de Podagristen , die doorgaans

zo mild zyn in het onderling mededee-
len en aanpryzen hunner beproefde
Hulpmiddelen , geen aanhoudend en al-

gemeen gebruik heeft kunnen verkr>^*

gen , maar al vroeg in vergetelheid by
de meefte geraakt zynde , zedert ecni •

ge jaaren eerfl wederom in naam ge-

komen zy ^ ten zy men , zegge ik
j

meende grond te hebben , om deze
reden een wangunftig oordeel over
het zelve te vellen : waaromtrent ik

my hier ter plaatze niet verder denk(?

in te laten.

Myn oogmerk is thans alleenlyk een
getrouw verhaal op te geven van het
geene my voorgekomen is in eenen
waardigen Man, die zig eenen gerui-

men tyd van dit Poeyer bedient hadde ,-

terwyl ik egter ook wel vooraf wil zeg-

gen , dat ik het zelve meermalen , nier

zonder eenig nut, ten minften zonder
kwaade uitwerkinge , aan Jigtige men-
Ichen ten gebruike hebbe aangeraden .

V z e;i

\
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en dierhalven geenzins daartegen voor-
ingenomen ben.

Een Man van omtrent 40 jaaren,

zeer galagtig van temperinge , zedert

langen tyd met Podagreuze pynen be-

hebt ,
(zonder daar toe door eenige bui-

tenfpoorigheid in zyne le\^enswyze, als

die in allen opzigten ordentelyk was,
gelegenheid gegeven te hebben, voor
het overige vry van andere ongemak-
ken , ruim van Bord , zo van Geeft,

als van Lighaam , levendig en opge-

wekt) vond zig in zyne functie wat be-

lemmert door de zomwylen opkomen-
de Jigtaccesfen ; hoewel die zo goed-

aardig waren , dat dezelve afgaande

noyt eenig merkelyk of duurzaam on-

gemak aan de leeden nalieten. Deeze
Man ging , om van dien onaangenamen
gaft geheel bevrydt te zyn , door aan-

pryzinge van anderen, tot het dagehks
gebruik van het bovengemelde Poeyer

over, en wel by aanhoiidinge omtrent

anderhalf jaar lang , vernemende in al

dien tyd, tot zyne groote blydfchap,

geene aanvallen van Podagra meer ; dog

werd in het najaar 1756 gewaar , dat

hem onder zyne dagelykfche wandelin-

gen de ademhalinge begon bezwaarder
te
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te worden. Het welk aanhoudende en
van dag tot dag in zo verre vermeerde-

rende , dat na verloop van eenige maan-
den de lighaamsbeweginge niet als hei-

gende konde verrigt worden , verzocht

hy in den nawinter mynen raad.

i; Ik vond de gewoone vaardigheid van
Geeft en Lighaam weinig vermindert:

dog d'Ademhalinge zeer bezwaart, voor^

namentlyk onder het (preeken
, gaan

,

en andere bewegingen; nergens eenige

pyn; droogen, dog niet feilen hoeft;

de couleur van alle zigtbare deelen

doodelyk bleek, en als van bloed ont-

daan, zelfs van de lippen. af tot inde
keel- toe; geene geelheid in de oogen

-,

de handen en voeten , ook eenigzins

het aangezicht onder d'oogen, wat bol
en als zugtig; de buik egter niet opge-
fpannen; de long geheel droog en wit

heilagen ; onftilbaren dorft ; de pols vo
en zeer langzaam ; de pis zeer abundant

,

dun 5 byna als water, zonder couleur. en
reuk; de geheele oppervlakte bar en
droog , zonder de minfte uitwazeminge
of 2weet ; weinig eeduft ; d'afgang na-

turelyk; matige flaap met onverfch-llige

legginge op beide de zyden , dog met
het bovengedeeite van het hoofd wat

V 3 ver-
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verheven. Ik maakte uit dit alles op , dat

'er water in de hoUigheid van de Borft

was : maar begreep tefFens , dat 'er nog
meer aan fcheelen moefle ; waaromtrent

ik egter wegens gebrek van genoegzaam
licht niets bepalen konde, verhoopen-

de , dat het verdere beloop met der tyd

wat ophelderinge zoude geven. Het is

onnodig hier op te geven de veelder-

hand e zo in- als uitwendige middelen

met verfcheide oogmerken aangewend

ter reddinge van mynen Lyder ; alzo

dezelve alle , zonder uitzonderinge
,

vrugteloos waren. Het ongemak bleef

precies in denzelven flaat : alleenelyk

was de zucht in d'uiterlyke deelen

meefl verdweenen ; d'ademhalinge wierd

bezwaarder; de krachten verminderden

ongevoelig, zo dat myn Lyder evenwel

nog na gewoonte door den dag opzat,

en zig den tyd metleezen, fchryven,

of het gezelfchap van goede vrienden

korten konde. Dus zukkelden wy eeni-

ge maanden heen in verwachtiuge van

het gunftige jaargety, of misfchien de
Zonnewarmte behulpzaam mogte zyn:

dog wierden door eenen fchielyken

dood yerraft en te leur gefteld.

Myn Lyder, s'nachts,zo verre men
weet

,
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weet , zonder ongemak geweeft zynde,

en s'morgens nog met eenen der Do-
meftiken , die by hem kwam , gefproo-

ken hebbende, word kort daarna, bui-

ten het bedde , ongekleedt , op den

grond voor over leggende dood gevon-

den. Ik gisfe , dat hy , meenende na

gewoonte met vaardigheid uit het bedde

op te ftaan , door die fchielyke bewe-

ginge, en misfchien bygekomene ftrui-

kelinge , met den adem te kort ge-

fchooten en dus vallende dood geblee-

ven zy. Ten minften gaf de in en uit-

wendige befchouwinge van het Lyk -

geene andere oorzaake hoe genaamt te

kennen. Dog het geene ik by dope-
ninge van het doode Lighaam bevonden
hebbe , verdient gemeldt te worden.

In den Buik kan ik niet zeggen ietwes

ontwaar geworden te zyn , het welk
met eenigen fchyn op de voorafgegaane

Ziekte ofte den dood betrekkelyk kon-
de geacht worden. Maar in de Borft

zag het geheel anders uit. Voor eerft

vertoonde zig eenemerkelykequantiteif
uitgettort water of wey in beide derzel-

ver hoUigheden , te zamen egter niet

veel meer, als eenepint, uitmakende.

Voorts zag men een wonderlyk on-

V 4 der-
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derfcheid in d'üiterlyke gedaante vaa
de lobben ofte verdeelingen der Longe..

Omtrent -een derde gedeelte daarvart

hadde • zyre naturelyke couleur , en
bracht.j wanneer-men de zeltilandigheid

met het'mes doorfneéd , uit zyne bloed-

vaten een bloedig vocht, re voorfchyn,
vbrfoonde ook overal eene gelykvor-

mige zachtheid in 't behandelen ; fcheeii

alzo in leven nog wel gefield geweeftte

zyn ter doortocht zo van het Bloed,
als van de Lucht. Daarentegen was het

grootfte gedeelte der Longe , en wel

meell: het onderfte, geheel en al bleek,

wi tachtig , en ais van alle bloedverwe
ontdaan v daarby meer ingekrompen ,

Iteviger en byna zo taay als leder. Men
zag én voelde in het zelve eene menig-

te A-an- onderfcheidene -knobbels ter

gröötê -van- grauwde erweten. Hoe diep

inen ook in de zelfftandigheid het mes
iiibrachf, en de doorlhedene plaatzen

drukte en als uitmelkte, daar was niet

eene drujppel roodagtig vocht,: veel

minder bloed, uit te halen, maar alleen

ter nauwer nood een weinig geelagtige

flymige wey. Alles was zó van binnen,

al« van'biiiten , zo bleek. en grysj als

of meil door d infpuitinge van water al

het.
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.h$t Bloed, daaruit, hadde gewasfchen.

D.e.harde.kQobbpl&i, zo even gemeld,

doorgefneeden . zynde , waren inwendig

opgevyk iTi.e^ een witagtige lymige pap

,

geens.zins;.jpïij.Et;er. zweeniende, , maar

veel rae,er4^^een^ntaa.ii:en flym, gemengt

niet kalk of gypsfftofFe; invoegen ik die

niet nader weete te vergelyken, als by

het kryt of kalk, dat men gemeenelyk

in de knobbels van door het Podagra

gehavende leeden bevind. ' '.
;

Zulks my voiprkomende in een lig-

haam 't welk nooyt te vóören eenige toe-

vallen ofte tekenen vertoont hadde ,

waaruit men eeniger maten opmaken
konde , dat de Long niet wel gefield

was , pn de groote .overeenkomfte van

de knobbels en derzelver inhoud met

die yan het Voeteuvel in aanmerkinge

neemende, konde ik my niet onthou-

den in de gedachten te vallen, dat het

agterblyyen van de gewoonejigtacces-

fen op d'uiterlyke deelen tot deeze bc-

zettingè en verftoppinge van de Long,
en dus tot alle de verdere gevolgen

daarvan gelegenheid gegeven hadde. Of
ik hierinne wel gegift hebbe , dan kwa-

lyk , en of men uit deeze hiftorie niet

leeren kan , dat het ten minften niet aan

V 5 aU
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allen en een ieder van het groote gild

der Podagriften te raaden zy , zig door
d'aanpryzinge van byzondere Genees-
middelen tegen het Podagra tot derzel-

ver gebruik zonder onderfcheid te laten

overhalen, wil ik gaarne aan het oor-

deel van den verftandigen Leezer on*
derwerpen. ^

lis, qui cogitant nihil adverfum mihiy

Bemgnam adhibeo mentem , factlifque fïo,

LuciANUs in Tragopodagra.

WEER-
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AANMERKINGEN
Over de inCURACAO van tvd

tot tyd in zwang ga and e

Z I E K T E N;
DOOR

CAREL DOERFFEL,
Genees- en Heehneefler van 's Lands

Hofpitaul aldaar.

Met den aanvang van Louwmaand
1 757. regeerde hier onder de Euro-

peaanen een brandende Koorts , begin-

nende met groote hitte , dorft , hoofd-

pyn , gedurig braaken , rufteloos heit,

fnelle pols , vuur-roode Pis , die in 't

midden met een Wolk bezet was; zulks

duurde tot den vierden da/; dan kwam
'er een Ylhoofdigheit by met een droo-

ge tong ; den vyfden of zesden dag

Volgde een huivering verzeld met Gcel-

zugt , zynde de kleur van 't Lighaam
geelgroen met een klam zweet ; de
Koorts-hitte verliet den Lyder , maar
hy behield eene fnelle Pols , de Ylhoof-

disr
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digheit , en 't braaken , tot den negen-

den dag toe; met den uden volgde by
veelen een Loop , by eenigen eene
Roode Loop ; zulks duurde tot den
15 den of 16 den dag; en een' Onmagt
in de Ingewanden, tot den 2iften,

De GENEZINGSWYZE.

In den beginne van de Ziekte d^Qó. men
genoegzaame Aderlatingen, vervolgens

gaf men openlyfmaakende Middelen uit

hetAftrekfel vanTamaryn, Caffia,Manna,

Rhabarber. Daar reeds te veel bewee-

ging was ,
gaf men 't Zout van Alfcm

opgeloft in Limoenfap , met wat Honig

en Gardewater. In den aawjuds 'uan de

Ziekte gaf men Koeldranken uit twee

ponden Garftewater , een half Loot Sal-

peter, verfch uitgeperlt Citroenfap , en

Zuiker , zo veel genoeg was tot de

fmaak. De Zieken gebruikten insgelyks

verfch Sap uit Oranje Appelen geperft,

en Wey van Karnemelk : en in den

hoogften Top der Ziekte Koeldranken, en

Garfte-roomen. In haare Afneeminge^

om 't walgen te fluiten , gaf ik een Af-

trekfel van Roode Roozen , dat met

2uure Zwavelgeeft ryns, en met Gra-

naat
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naat Syroop fmaaklyk gemaakt was ; of

anders dit mengfel: vier Oneen Ro-
zenwater , zoete welriekende Geeft

van Vitriool drie drachmen , Syroop

van Klaprozen of Diacodii zo veel ge-

noeg is. — In hardly'uighett wierden

Clifteeren-, en in de byblyvende Tlhoof-

digheit trekmiddelen [ Epifpaftica ] onder

de voeten gelegt , en men gaf een ge-

noegfaame menigte Verdunnende dran-

ken met Thee Bin^ , zynde een gewas

hier te Lande , met Saffraan; of een
Aftrekfel van openende Kruiden naar

de Brandenburger Apotheek. — In

den Loop of Rooden Loop wierd een open-
Ij^fmaakend Middel gegeeven uit de
Uhabarber of een braakmiddel van de
Jpecacaanha-wonel ; vervolgens tot een
verfterkend middel het Ehxir Vtfcerak

van HoFFMAN , of Rhynfewyn , waarin

bittere Kruiden en het Staalvyl fel ge-

trokken waren.

Onder de Inwoonderen begon een
kwaadaartige Koorts in zwang te gaan ,

gelykende naar die, welke, in 't Jaar
1 754 hier ook woedde. Ze begon met
grillinge, en daaropvolgende hitte, een'

ongelyke Pols, de Pis, in de Koorts ge-

lolt, was Vuur-rood;het braaken en de

be-
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benauthei't duurde met de Koorts 24
uuren en langer , dan volgde een tyd
van i8 uuren, dat de Koorts afwas en
alle ongemakken aflieten; hierop volg-

den nieuwe verheffingen van Koorts;
hierby kwamen Ylhoofdigheit , uitflag

van roode plekken , by Vrouwen onge-

meene bloedvloeden , die meer dan 24
uuren duurden ; hierop ging de Koorts
weer af, zynde de Ledematen koud

,

het Zweet koud, de Pis bruin-geel mei;

met een Slymig Zetfel, by eenige gely-

kende na Water waarin Vlees geftaarj

heeft. Naa dat de Tyd , waarin de Koorts
afwas , 1 5 uuren geduurd hadde , kwam
'er weer een Koorts met aile de ge-

noemde toevallen. Daarop volgden
Trekkingen in de peezen , daarop ftui-

pen ; en , in plaats dat de Koorts af-

ging , viel de Lyder in den Dood*
In menfchen die kwaadfappig of zeet

vet waren , en van deze Ziekte aange*

taft wierden , befpeurde men niet dat de
Koorts afging , maar wel , datze ver-

minderde zo in warmte , als in afne-

mende benautheit. Maar de fnelheit

van Pols, Slapeloosheit, en Ylhoofdig-

heit bleven. Zulke Afnemingen vart

Ziekte duurden by eenigen maar weini*
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ge uuren, by anderen 12 uuren. De
fterkfte Koorts-verheffingen waren op
de onevene dagen ; de Pis geleek na die

welke men in de Geelzugt looft. Zul-

ken zyn meeft den 5 Jen of 7 den dag ge-

fturven.

jonge magere menfchen , die men
Goedfappigen kan noemen , bereikten

den zevenden dag , en met dezen , of de

tiende Verheffing, volgden langduriger

afnemingen der Ziekte , eindelyk tus-

fchenpozen met eenen regelmatigen

omloop der Ziekte; en de zulken zyn
tegens den 2 1 ^^en dag door een behoor-

lyk gebruik van Kma Kina weder ge-

zond geworden.

In 't midden van Louwmaand kwam
een Bark van Jamaica , onder welker

Volk de Pokjes grasfeerden. De regee-

ring gebood deze Bark in 't fchottegat

te leggen ; doch heeft zich deze ziekte

onder 't volk alhier verfpreid Van
1750 tot heden zyn wy anders van zul-

ke Kinderpokjes vry geweell:.

By de gemelde kwaadaardige Koorts^

kwam by veelen een Zinkingkoorts met
uitflag \_Febris Cctharralis petechizans.'\

Zulks overkwam twee vette Turkfe
Vrouwen, 30 en 40 jaaren oud; met

den
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den derden dag kwamen 'er roode en

geele vlekken op , waar op den 5 den dag

de dood volgde.

Een Vrouw van 25 jaaren had die even

genoemde Vrouwen in haare Ziekte be-

zogt. Na huis gaande kreeg zy grillin-

gen en eene daaropvolgende hitte. Den
2 den dag was 'er eene mte?mis/ie van 12

uuren ; dan volgden 'er weer Koorts-

verheffingen , die den derden dag, aan

't dwaalen raakten met Ylhoofdigheit,

llerke bloedvloeying , uitflag , ftame-

ling. De Pols was klein en Inel ; zulks

duurde tot den zevenden dag , zynde

,

toen de Ziekte op haaren Top. Daarop

kwamen langer RemiJJien , naa den 9 den

dag Jntermiffien ; den uden minderden

de Toevallen , de Stameling bleef tot

den 15 den dag, en tegen s den 21 Teen

wierd zy gezond. — Tot den 7
dei. dag

gebruikte zy voor gewoonen drank

vier pond Garllewater , een loot Salpe-

ter en Limoen Syroop , zo veel genoeg

is ; en 't volgend drankje : beftaande uit

vier oneen Afkookfel van Contrajerva

Wortel,' een once Aqna Alexiph'.^rmnca^

en een half loot Tinóluur van Saf-

fraan , 't geen lepelwys gegeeven wierd.

ïsaa den 7 den dag in de tuflchenpoozen
van
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gèpeMe Gerft, in twee pond water, tot

de helft verkookt : ik liet 'er bj^doen eeii

onee ConfeBio Alkermes. — De Koortr-
ien hiermede verdreven zynde , gebruik-?"

te men een verfterkende Kruider-wyn ,'

en om 't inftorten te beletten een pur-
geermiddel , waarop de Genezing vol.

bragt wierd.

Twee Militairen kree'gen na grooté
ontroering eene Galbraking , waarvan de
ftofFe zo verbytend was , dat ze van de
planken der kamer , waarop ze geval-

len was, niet kön afgedaan worden,-

Zy vervielen in Verhardingen van deii

Lever, en in daaglykfe Koortzen , waar-
op een bloedfpuwen volgde , die hun'

zeer vermagerd Lighaam , in Grasmaand
den doodflaap overgaf.

Den eerilen vart Sprokkelmaand
heerfchten de gemelde Koörtfen reeds'

fterk, zo wel onder blanke als zwarte
raenfchen : doch men vernam zo veel!

uitilag niet meer: zy waren regelmatig
in haare Omloopstyden. Die, dewel-
ken naa den 7^-n of 9 -en dag langere
remijjics , of tyden zonder Koorts ,' kren-

gen , zyn vervolgens genezen. Ver-
fcheide Koörtfen veranderden ten ge=

IF. Deel, Y me^'

i
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melden dage in geduurige Koortfen^en
met zulken liep het gevaarlyk en dood-
lyk af. — Hier toe gaf veel oorzaak
eene verkeerde fchikking van Genees-
middelen , en een onbehoorlyke hou-
ding van de Zieken. By wien purgee-

ringen en Aderlatingen gedaan wierden

,

liep het gemeenlyk doodlyk af. — Een
Jood, 28 Jaaren oud , gebruikte op den
tweeden en vryën dag een purgeermid-

del, zulks wierd volgehouden tot den
6 den, en den 8ften llierf hy. Met be-

ter gevolg gebruikte ik zweet en pis-

dryvende middelen tot den /den of 9 tien

dag , dan middelen om de Koorts te

breeken en 't hart te Herken , om dat

zulke Lyders doorgaans zeei' zwak in

die dagen waren. In veele omllandig-

heden heb ik my mede van trekmidde-

len onder de voeten bedient ^ doch heb
daarvan geen beter uitwerking gezien

dan Carel Richa , m confiituticne Epidemica

Javrinenfi 1720 , daar hy 't volgende

meld ; „ Ik zal niet fpreken van de

„ blaartrekkende middelen. Ik heb 'er

„ 't gebruik van gants niet heilzaam ge-

„ vonden. Zeker ! in kwaadaardige of

5> Peft-koortfen, in welken het bloed

na9>
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na flremming helt , is 'er niets uitne-

mener ,
gefchikter of voordeeligen

Maar daar de vogcen na verfmelting

hellen , of fcherper zyn , of meer
woeden , alwaar het bloed meer te

bedwingen dan aantezetten is , daar is

'er weer niets fchadelyker en dood»
lyker."

Twee Kinderen , drie jaaren oud

,

beiden byna van gelyke Lighaamsge-
lleltenis kregen de gemelde Koorts ; in

plaatfe eener Uitflag was 'er drooge
hoeft , engborftigheit en gepiep van de
borft. De handen en voeten waren
koud met klam zweet; de pis was geel

met een wolk in 't midden. By den
cenen gebruikte ik tot den 9 Jen dag uit-

wafemende en Pisdryvende middelen.

In 't hoogji der Ziekte moeft ik Trek-
middelen onder de voeten leggen; in 't

afgaan der Ziekte gaf ik het aftrekiel

van de Cortex Venwianns met gepelde
Garft : waarmede deze zieke op den
21 tien dag vry van Koorts raakte, maar
een ligte hoeft en pieping op de borft

bleef behouden tot in Mey , wanneer
liy op een Landhuis Gyten-melk met-

baat gebruikte. By den anderen wier-

den Aderlatingen, Koppen, en Purgeer-
Y % mid'
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middelen gebruikt, dog hy flierf op dea
zevenden dag.

Offchoon in 't midden van Louw-
maand bovengenoemde Koortfen nog.

genoeg in zwang gingen , gebraken 'er

ook geene fleepende Ziekten. Want
een Vrouw van 23 jaaren, had langer

dan drie maanden aan eene flymige

Bloedwatering gefukkeld : zy was ma-
ger, zwak, en zonder Eetensluft, eri

had eene gedurige poging om te wateren ;

dit belette haar de ruft. Ik oordeelde,

dat de naafte oorzaak van haare kwale
was , dat een fchcrpte van de pis haar

de Slym van de blaas afvaagde, en dus
eene uitfypering van bloed verwekte.

Ik gaf haar een ontlaft-middel uit Ra-
barber en Manna , naderhand een af-

irekfel van t^ithea , waarin de Gom
Tragacanth gefmolten was , en prees

eene igefchikte Levenswyze aan. Tien
dagen zulks gedaan hebbende, bevond
zy haar merkelyk beter, de Pis wierd

natuurlyk, de aanperzing minder. Zy
gebruikte weder het ontlaftmiddel en 'c

aftrek fel' nog eenige dagen lang, en ver-

volgens een verfterkende Kruidwyn,
\v aarmede zy volkomen genezen is.

Een Heer van 25 jaaren kreeg na 't

ge-
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gebruik der klederen van zynen overle-

denen broeder, (die aan de Long-Tee-
ring geflorven was

,
) mede de gemelde

Ziekte. Vericheide middelen wierden
te vergeefs gebruikt, om dat hy geen
gefchikte Levenswys volgde; maar de
hoeft en zwakheit toeneemende , be-

loofde hy alles waar te neemen. Men
liet hem de Ezelinnemelk gebruiken en
gaf hem de volgende Smeering van uit-

geperfte Olie van Foelie en Balfem Pe-

ru^ van elk evenveel; hier mede wierd
de borfc tweemaal daags gefmeerd , ten

einde door de Opflurpende vaten bal-

fem agtige middelen in den ongepaarden
Ader («^uycc^ en van daar in den hol-

ader en regter hoUigheit van 't hart , en
zo in de Long te brengen. Zodanige
Middelen 40 dagen lang met eengepaite
Levenswys gebruikt hebbende, verlie-

ten hem de bewegingen van de Koorts

,

die 's namiddags aankwamen; de hoes-
ten verminderden , en de kragten na-

men toe , zo dat hy uitgaande zyne
zaaken verrigten konde. Als de eerfte

wegen vervuild waren
, gaf men hem

een purgeermiddel. Doch fchoon hy
de Melk lang bleef drinken , wilde toch
de hoeft niet geheel wyken.

Y 3 Met
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Met den aanvang van Lentemaand
heersten de gemelde Koortfen nog fterk

zonder Uitflag , doch met een regelma-

tigen omloop. De Koortfen duurden
nog lang , by veelen 1 8 ja 24 uuren

,

met zwaar hoeflen. By de zulken ge-

bruikte ik meeft uitwaferaende midde-

len tot den negenden dag, wanneer by
de meeften de fluimen losraakten , en

ze genazen. Doch alwaar de bewegin-

gen van de Koorts niet konden bedwon-
gen worden nam men zyn toevlugt tot

de Koortsbaft , doorgaans met een goe-

den uitflag.

By Blanken en Zwarten regeerde fl:erk

de Dracunctihis , welke my ook nier ver-

fchoonde. De Autcuren , my bekend

,

welke daarvan fchryven , zyn Aeginata
Cap. 58, en F, Hofman Tom, VI. (de

tnoïbis , certis regiombus ö" popiihs pro-

priis.') — Omdat men in de maanden
November en December daarvan *t

meefl: geplaagt word, zo hoope by ge-

melde maanden daarvan breeder melding

te maaken.

Een Meisje, 6 jaaren oud, kreeg een

Zinking-koorts , welke tegen den 1 5 ^en

dag verminderde , den ló^en overviel

haar een fpraakeloosheit door Wurmen

,

be-



ZIEKTE TE CURACAO, 343

benautheit , walging en fluipen. De
bewegingen van de Koorts verheften

zich daarby ; zulks duurde 13 dagen:

in welken Wurmdodende middelen ,

Clyfteeren uit het verfch uitgepcrfte

Sap van de bladeren van Aloë, Smee-

ringen van de buik met Olie van Al«

zem, en naderhand hartfterkende Mid-
delen aangewend wierden , met welke

Middelen zy tegens den 32^2^ dag her-

iteid is; doch daarop volgde een Ver-

zweering van de Kheren agter de Ooren.

In 't midden van Lentemaand kwam
een lyvig Heer, by de 40 jaarenoud, van

't Eiland Granada , die zeven dagen te

voren een' Galkoorts gekregen had, met
gedurig braaken. Den zevenden dag

hield het braaken op , maar hy verviel

in een' Lammigheit van beide de bee-

nen, zo dat hy niet gaan nogte üaan
konde. Ik fchreef hem eene behoorly-

ke levenswyze voor, dat hem niet aan-

llond ; maar ziende dat het , in plaatfe

van beter, dimmer wierd , begon hy na

raad te luifteren : ik fchreef hem een

Purgeermiddel voor , en poogde de ont-

lading van bloed door de Aambeien , als

zynde hy des gewoon , te maaken met
de TinBura Sacra naar de Londenfe

y 4 Apo-
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Apotheek bereid ; ik liet de Kniën .en

Enkelen tweemaal daags met Beverolie
vryven ; hiermede dri'e weeken lang

voortgevaren hebbende , volgde een
bloedontlafting door de Aambeien. De
beenen wierden fterk, hy konde gaan,

en zyne zaaken waarnemen. Maar zo
rfraa hy zich in zyn Dieet te buiten ge-

gaan had , volgde ftraks een verloren

Etensluft, en 's avonds eenige bewee-
gingen van Koorts. Uy ging na zyn
buitenhuis met weinig goeden uitflag:

zyn kleur bleef geel en kwaadfappig.

Veele menfchen, die van de Koort-
fen genezen waren , en geene behoed-
midd e] en waargenomen hadden, Horte-

den wederom in.

Een Weduw van 42 jaaren hadde
eene kwaadaardige Zinking-koorts; ik

hadde haar geraden een Purgeermiddel

te gebruiken, maar zulks wierd in den
wind geflagen , zy kreeg dan ook een

recidief, begon teylen; men dagt wel
)dat 'er hartstogten de oorzaak van wa-
ren , doch zulks konde niet helpen. Ik

fchreef voor 't baden van de voeten in

warm water, Clyfteeren, en, den vol-

genden dag, een buikzuivering uit het

attreklel van Zenebladen en de Agari-

cus
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Cus met Manna; zulks maakte genoeg-

faanie ontlading. Zy was gewoon na

twee dagen , dat de Maanftonden ge-

duurd hadden , ook twee dagen een

Aambeienvloed te hebben. Ik gebruik-

te injgelyks de Ttnctura Sacra negen of

tien dagen lang met goed gevolg; ver-

volgens fchreef ik Rynfewyn voor, in

welke het Staalvylfel getrokken was.

Wat delicaat zynde, konde ze weinig

Medicynen inneemen. Na verloop vaii

eenige weeken kreegze haare Stonden

en daarop volgde de Aambeien - vloed

,

waarop ze volkomen gezond \yierd.

y 5 JU.
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JUDAS
EEN

GROOT GETUIGE
VAN DE

GODLYKHEID
DES

EUANGELIES;
DOOR

C. a K VANDEK AA,

Schoon de eigenbaat , en het misnoe-

gen tegen Jezus over eene inge-

beelde verongelyking , Judas tot het

verraaden van zynen Heere hadden
overgehaald ; was de overtuiging van

's Heilands onfchuld, Propheties ampt
en Meffias-fchap nogtans te fterk , en

op te duidelyke en onwrikbaarc gron-

den gebouwd ; dan dat Judas in het

godlooze opzet der Hoogepriefteren, om
Jezus te dooden,op den duur konbly-

ven
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ven toeflemmen. Hy had , gelyk

dikwyls uit de Euangeliften aange-

merkt is , reeds van den beginne zig

verbeeld , dat Jezus zig uit de handen

zyner vyanden wel zou weten te red-

den ; althans dat het hun niet gelukken

zou , als het 'er op aankwam , om Hem
te dooden. En intulTchen had hy (tot

zyne groote verwondering buiten twy-

fel) gezien, dat Jezus zig liet grypen

en binden ; na Hannas en van daar na

Cajaphas fleepen ; veroordeelen ; als

een Gosdlafteraar des doods waar-

dig keuren ; befpotten ; in het aange-

zicht flaan ; en van de dienaaren , als

een ander gemeen gevangene , be-

waaren : zonder dat Hy van zyne Ma-
jefteit zig bediende, ofte zig de handen

zyner tegenpartyderen ontweldigde.

't Is niet zonder fchyn ofte buiten ge-

grond vermoeden, dat Judas hier op te

binnen fchooten de herhaalde voorzeg-
gingen , die Jezus had gedaan wegens
zyn aanftaande lyden; voorzeggingen,
welke hy zo wel , als de overige Apos-
telen , zig niet verbeelden konden , dat

in eenen eigentlyken zin waren op te

vatten. Hy zag , dat het 'er nu , on^
danks allen zynen verkeerden waan , na

toe-
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toeliep , dat het met der daad
gebeuren zou. Dit was gantfelyk

zyn oogmerk niet geweeih Hy zag,
dat hy dus het godlooze middel ge-
weefl: was , 't welk op de ondankbaarfle
wyze niet alleen de hand geleend had
aauy maar de Hoogepriefters in ftaat ge-

field had tot het mishandelen van Je-
zus , die de liefde en achting der gant-

fe weereld en byzonder van hem ver-

diende. Dit maakt hem zeer verlegen

en eindelyk raadeloos. Dus hy, géén
kans ziende om zig te redden ; of géé-

ne hoop hebbende om by God genade
te vinden , op de jammcrlykfte wyze
zyn leven endigt.

Ik zalmy niet inlaaten in een naader ofte

omftandig onderzoek over de byzonde-
re manier , hoe hy aan zyn dood kwam.
Dit is reeds zo dikmaals gedaan , dat

ik , voor het tegenwoordige ten min-

ften , dit onderzoek wel kan ftaaken.

Ik zal alleen thans zoeken aan te too-

nen , dat dit ontydig en onmaatig be-

rouw, en vreefelyk einde van Judas,
fchoon ondanks zynen wil en buiten zyne
^w?f»//>,echter de waarheid van 's Heilands

Meffias-fchap en van den gantfen Chris-

telyken Godsdienft beveftigt : ja zelfs

meer-
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meerder beveftigt dan het getuigenis

en de marteldood der overige Apofte-

len.

Het is buiten tvvyfel één der groot-

fle en volftrekt noodzakelj^ke bewy-
zen voor de waarheid en Godlykheid
van den Chriftelyken Godsdiend, dat

men weete, dat de Heere Jezus waar-

lyk door Godlyke kracht , en niet door

kunfigreepen , wonderwerken heeft ge-

daan , en dat Hy een onftrafFelyk en
in den fireyigften zin onberispelyk levsn

heeft geleid: zo dit beweezen is, is de
gantfe Chriftelyke Godsdienffc ontwy-
felbaar waarachtig ; en by den fterkften

vrygeeft daar voor te erkennen.

Immers, dat Jezus van Nazareth in

dien tyd , ais de Euangeliften verhaa-

len , geleefd heeft , gepredikt heeft en
wonderen heeft gedaan ; ten minftea
dingen , die na wonderen zweemden:
is zelfs uit het getuigenis der Joodfe en
Heidenfe fchryveren kennelyk. En de
eerfle twyfelaaren van de waarheid of
liever Godlykheid van den Chriftelyken

Godsdienft, als Keizev 'jnhantis en an-

deren , hebben dit niet durven ontken-
nen , maar het zelfs beleeden.

Dus komt het 'er maar voorname-
lyk
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lyk op aan , of de wonderwerken , die

Jezus deed, waare ^ Goddelyke wonder-
werken zyn geweeft , dan niet , en of
de Heer Jezus een onftraffeljk leven

voerde.

Had Jezus een godloos leven geleid;

had Hy dat voor de weereld verbor-

gen, maar het nogtans in zynen gemee-
nen ommegang met zyne vertrouwelin-

gen in deeze of geene zaak doen bly-

ken ( en hoe kon Hy zig altyd , by al'-

len , in allerlei omftandigheeden , geheel

onberifpelyk houden , zo Hy niet Heilig

van hart en zuiver van gemoed was) had

Jezus , zeg ik , niet volkomen zuiver ge-

leefd : Hy kon de perfoon niet zjn , die

de Apoffcelen zeggen en die wy Chrifte-

nen gelooven dat Hy was , dat is , de

eigene , de eenige Zoon van den Aller-

heiligften God, God zelf; de middelaar

tusfen God en de menfchen, en, met
één woord , de Meffias : want Hebr.

VII, 26. eenen zodanigen Hoogeprtefier be-

taamde V ons te hebben die Heilig was.

Maar , in tegendeel , leefde Hy zo
onbefmet , dat zyne bitterde vyan-

den zelfs hem van geene ééne mis-

daad konden overtuigen : waar onder

moet men dan Jezus ftellen ? Onder
den
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den gemeenen rang van menfchen , die

natuurlyk geboren worden ? Staat Hy
dan nog maar gelyk , zelfs met de uit-

muntendfte Geloofshelden en lichten in

de Godsvrucht ? Leefde 'er onder de-

zelven dan één eenige zonder éénige

fout ? Immers neen ! Moet Hy zelf

dan niet van veel verhevener rang ge-

weeft zyn , dan de reft der menfchen ?

En geeft het géén klem aan zyne pre-

dikingen en aan het bewys van zyn
Meffiasfchap ; als mede aan zyne betui.

gingen dat Hy de Zoon Gods , de Mes-
fias , was ; gekomen , niet op dat Hy
zig zou dienen laaten , maar dat Hy
zelf diene, en geeve zyn leven tot ver-

loffinge voor veelen ? En wie heeft recht

om aan de oprechtheid der betuigin-

gen van een man , te twyffelen , op
wien zyn bitterde vyand zelf mets met
eenigen grond te zeggen heeft?

Wat zyne ijvonderizjerken belangt : 't

is ligt te begrypen, dat het op derzel-

ver waarheid zeer veel aankomt. Men
weet genoeg , niet alleen aan het werk
der Tovenaaren in Egypten , maar ook
aan veele anderen , dat fommige per-

foonen valfelyk hebben voorgegeeven
wonderwerken te kunnen verrigten.

't Is
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't Is bekend genoeg , dat fommigen ,-

waarlyk Godvruchtige menfchen , in

het denkbeeld zyn , dat de Duivel door
Gods toelaating waare wonderwerken
doen kan en gedaan heeft ; maar men
ziet wel , dat deezen moeten onderltel-
len , dat de Duivel dan de kracht heeft

om waare wonderwerken te doen : want
laat God het hem toe; dan geeft Hy
den Duivel die macht niet ('t geen ook
aan zyne heiligheid niet zoü voegen)
maar dan heeft de Duivel die macht
reeds. Stemt dat over-één met de ge-

zonde begrippen van 't verftand , dac de
Dmvei het vermogen zou hebben om
iets buiten of boven of tegen de wetten

der natuur die God ftelde, te kunnen
verrigten ? Of ftemt dat over één met
Pf LXXII, i8.

Dus komt het dan daar op uit, dat

die geene , welke valfelyk voorgaven
wonderwerken te kunnen doen, zulks

alleen door geheime konfigreepen verricht

hebben

-

En al was 't zo , dat iemand door hulp

des Duivels nu en dan eenige dingen had

kunnen doen, die naar wonderwerken
geleeken , zo was de leer , welke Jezus

met zyne wonderen onderfteunde, veel

te
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te heilig j dan dat iemand flout genoeg
zou kunnen zyn om voor te geeven dat

Jez-is door hulp des Duivels de zyne
verrigt had. Dus komt het voornaam-
fte bewys by 's Heilands wonderen daar

op aan , dat Hy dezelve door gééne ge-

heime konftgreepen verricht heeft.

Is dat beweezen , eli zyn dus zyr\Q

daaden waarachtige 12;onderen , dan is

zyne leer buiten twyfel waarachtig j want
God is een God der waarheid en op-
rechtheid , die iemands leer dus niet

met wonderen onderfleunen zou , in-

dien dezelve niet waarachtig was. En
is 's Heilands leer waarachtig; dan is

ook Jezus de waare Zoon van God en
de Zaligmaaker van de weereld , want
dat was het voornaamfte oogmerk en de
groote inhoud zyner Leere.

Deeze twee flukken nu ^ naamlyk
de volftrekte heiligheid van 's Heeren
leven , en de ontwyfelbaare waarheid zy-
ner wonderwerken zyn beweezen , door
het onmaatig berouw en yslyk mtmide 'van

"Judas.

Immers men merke aan , wie Judas
was, en wat hy deed: dan zal de zaak
volkomen blyken.

Judas was niet alleen één van Jezus
//'". VeeL Z to®-
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toehoorderen , die dikmaals by Hem
waren. Hy was niet alleen één van de
70 Difcipelen , die naauwer kennis van
en ommegang mtt Jezus hadden. Maar
hy was zelfs één van de twaalven , één
van de geheime vertrouwelingen van
Jezus , voor dewelken Hy zig niet ver-

borgen had gehouden , maar die geduu-
rig by of omtrent Hem waren geweeft,

Hy had zelf, niet alleen met de ove-
rigen gepredikt, dat het Koningryk van
den Mellias (fpreekende met opzicht op
Jezus ) was naaby gekomen ; maar zelfs

had hy bevel en macht ontvangen om
ijuonderen te doen , gelyk hy dan dezelve»
ook gedaan had Matt. X, 1--8.

Was 'er dan iets ter weereld op het
leven ofte zelfs op den geheimften omme-
gang van Jezus te zeggen geweefl: : Ju-
das moeft het geweeten hebben.— Had
'er eenig bedrog onder de is:ondcren van
Jezus geloopen ; had Jezus door ge-

heime kunftgreepen , ofte door natuur-

lyke, maar verborgene, middelen de-

zelven yerrigt: Judas moeft \it'^. ge's^eeten

hebben , terwyl hy zelf mede de macht
om wonderen te doen ontvangen had.

Hy begaat een godloos gruwelftuk

tegen Jezus. Hy verkoopt Hem voor
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30 Zilverlingen aan de Hoogeprieftereil

en levert Hem ook met de daad. Maar
beziet Judas ! treed hy tegen Jezus

op, als befchuldiger? Ontdekt hy eenig

wangedrag van Jezus , ofte eenig be-

drog in het doen Zyner wonderen ?

Bew\'ft hy, waarin dat wangedrag ofte

dat b'idrog beftaa? Ja zelfs doet hy 'er

'er wel de allerminfte melding van?
Immers neen ! Waarom doet hy dat

niet , zo Jezus niet zo heilig was , ais

Hy feheen; en niet zo machtig als men
uit Zyne wonderen zou denken ? men
denke of verfier 'er, zo ftout meri wil,

maar eene reden voor: het vervolg der

gefchiedenislè zal ze tegenfpreeken. Ver-
zweeg hy het , op dat z> n Meefler zou los

geraaken ? Waarom had hy zo veel liefde

voor Jezus, zo dezelve gants zo gods-

dienftig niet was als Hy fcheen : ofte'

zo dezelve een valfe Meffias en dus
een godlooze bedrieger was ? En , zo
hy zvicn mecjter niet bezwaaren wilde ^

fchoon dezelve een bedrieger was, die

valfe wonderen deed , waarom bezwaart-

hy naderhand zigzchen ; en dat wel in

het openbaar , in den tempel ? Waarom
verklaart hy zigzelven voor eenen ver-

rader die GoqIoos omtrent Jezus haé
Z 2 - g^-



356 JUDAS GETUIGENIS van de

gedaan , en Jezus voor onfchuldig ?

Deed hy dat, om toen nog de laatfte

pogingen te doen ten einde de Hooge-
priefters (ware het mogelyk) van het

uitvoeren van hun godloos voornemen
af te fchrikken , en zyn meefter te be-

houden ? Ik vraag nog eens ; hoe kwam
het , dat hy zo groote liefde voor zyn
meefter toonde, zo hy wifl: dat dezel-

ve valfelyk voorgaf de Meffias te zyn
en in der daad door den fchyn van
'wonderen de menfchen bedroog ? Is

de naam van verraader te draagen voor
iemand dan zo onverfchillig , dat hy
zulks ter behoudenisfe van een boos-

wicht, en godloozen bedrieger in zaa-

ken van den Godsdienft^ iemand dewelke
daarom ter dood 'vcrweezen was, zou
willen ondergaan ? Kan men dat van ie-

mand denken? En zo iemand al dwaas
genoeg was om dat nog te willen ftaan-

de houden: het wanhoopig einde v^an

Judas bewyfl het tegendeel. Zo Jezus
een bedrieger ware geweeft , zo Hy niet

waarlyk «onfchuldig had geleeft en door

Goddelyke kracht Zyne wonderen had

verricht: waarom werpt Judas het geld,

't geen hy anders zo beminde , zo yl-

hoofdig weg? Waarom brengt een te ver-

re-,
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regaand naaberouw hem tot een zo ramp-

fpoedig einde, dat hy of de handen aan

zichzelven flaat , of dat hy ten minfte van

hevige droefenisfe flikt ? Men denke

niet , dat het was uit ireeze , dat hy fiu

met zou kuiinm bejtann^ nuJezus om het

leven geraakte , by den welken hy al-

toos genoegfaam onderhoud voor zig

gevonden had 1 Dit is al te ongerymd
verdigt. Want , al was Jezus een be-

drieger geweeft in 't ftuk der vvonder-

werken , Judas had nogtans de macht
om wonderen te doen van Hem ont-

vangen ; en , ware het eene kunO: ge-

weeft
, Judas moeft zekerlyk dezelve

van Jezus geleerd hebben. Al ware

Jezus dan geftorven : Judas zou im-

mers , ai had hy gezegd dat het door
natuurlyke maar geheime kunften, die

hy geleerd had, gefchiedde, geld ge-

noeg met het oefFenen dier konfte ge-

wonnen hebben. Wie zou niet in ver-

fcheide gevallen gaarne eene groote

fomme gelds aan hem hebben gegeeven

,

wanneer hy
,
gelyk zyn meefter , lammen,

kreupelen, blinden, dooven, ja zelfs

dooden had geholpen V Hoeveel zou hy
boven dien met het leeren dier konfte,

terwyl hy toch een geldfchrok was , niet

3 wel
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wel hebben kunnen winnen? Dus kan

het de vreezc van naa den dood van Je-

zus niet te zullen kunnen beftaan niet

geweeft zyn , die hem , als hy wift dat

Jezus een bedrieger was, kon bewoo-
gen hebben om zo wanhoopig zyn
leven te eindigen. In tegendeel hy
moet geweeten hebben , dat het eene

Goddelyke gaaf was , door den Al-

ierhoogften aan hem ter verdeedigin-

ge van de eere en leere van J. C. ge-

ichonken , en die dus gewislyk naa

deeze gruweldaad hem niet zou by-

blyven , nogte tot onderftand van

zyne geldzucht aan hem zou gelaa-

ten worden , anders ware hy nooit tot

zo wanhoopige gemoedsgeftalte geko-

men.
Met één woord , ik redeneer dus

:

Wanneer 'er eenig wangedrag by Jezus

in zynen ommegang ware geweeft, Judas
moeft het ge-m-eeten hebben. Hy had

Hem van naaby en in gemeenzaamen
ommegang gekend.— Wanneer 'er eenig

bedrog ,agter de 'wonderen van Jezus wa-

re verborgen geweeft ; 't kon Judas niet

onbekend geweeft zyn , als dewelke , niet

alleen de wonderen van Jezus zo dik-

wyls had bygewoond , maar zelfs de

macht
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macht om wonderen te doen ontvangen en

zig van die macht bediend had Wan-
neer 'er iemand vervolgens eenig belang in

gehad had om dat bedrog te ontdekken

:

't was Judas geweefl; gemerkt hy an-

ders met den verfoeijelykenfchendnaam

van verraadcr en ondankbaard monfter

van trouwloosheid tot op den laaten

naakomeling moefl gebrandmerkt ftaan.

Verklaart deeze menfch nogtans Jezus

voor volftrekt onfchuldig en zigzelven

voor verraader ; verklaart hy opentlyk

in den tempel, voor de Priefteren, met
wegwerpinge van het geld , dat hy had
kwalyk gedaan met dat onfchuldige bloed tz

verraaden , ja word hy zo wanhoopig

,

dat hy daardoor het leven elendig verlieft:

^er is een klaar bewys in , dat Jezus vol-

ftrekt onfchuldig is geweeft en waare

wonderen heeft gedaan; en dus dat hy
de Meffias en de waarachtige Zaligmaa-

ker van de weereld is.

Ja wanneer men vaftftelt , dat Judas
zichzelven heeft van kant geholpen

,

dan is zyn dood grooter bewys voor de

onfchuld en wondermacht van fezus

,

dan de dood van alle de overige Apofte-

len en Martelaaren. Want de overi-

ge Apoftelen en Martelaaren werden
Z 4 door
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door de vervolgeren van het Chi iftendom
tot het ondergaan van die marteldooden
gedrongen ( * ) : maar Judas onderging
dien dood vrywillig, fchoon hy gewis-
lyk by de vyanden van J. C. in groot
aanzien had kunnen en moeten zyn,
wanneer hy het bedrog van Jezus had
kunnen ontdekken en bewyzen , ofte
het wangedrag van onzen Hecre op eene
overtuigende wyze aantoonen; ja zo hy
maar iets met eenigen fchyn op Hem
had weeten te vitten. Dus ware het
grooter wonder geweeft (byaldien Jcr

zus gééne waare wonderen had gedaan
enz. 't geen Judas moeil: weeten) dat

Judas nogtans zou hebben kunnen
beOuiten om tot onderfland van Jezus
onfchuld zigzelven te vermoorden en
zynen goeden naam voor eeuwig te be-
vlekken , dan dat de Apoftelen zig door
hunne vervolgeren lieten ombrengen :

gemerkt Judas wél zien kon , dat hy
niet dan fchande en de Apoilelen wél

be-

C*) De' Martelaars ondergingen den dood wel
vrywillig om Jezus wil. Maar men moet niec
denken, dat het voor die menfchen volftrekc on-
verfchillig was, of zy eenen geweldigen dood< dier-
ven. Zy hadden 'er gewis een affchrik van , maar
overwoimen dien door het geloof.
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begrypen dat zy veel eere daar meê
zouden inleggen , gemerkt zy (de laat-

Hen) den lof van getrouwheid aan hun-

nen meefter tot in den dood , ten min-

fte by Z>ne vrienden, moeiten behaa^

len , daar Judas van Chriften en on-

chriften voor altyd gehaat moeit zyn

;

om dat hy voor verrader by elk eenea

te boek moeit itaan. Ik beken ; dit

bewys is zo fterk niet , wanneer men
onderltelt , dat Judas door de hevige

hertstochtlyke aandoeningen, uit zyn
onmaatig berouw geboren , verftikte

;

want dan was zyn dood niet vrywilig

door hem ondergaan; maar het bewys

is evenwel niet gering , als men be-

denkt, hoe klaar en levendig dan even-

wel Judas zyne godloosheid gezien moet
hebben. En dus is Judas een groot

getuige voor de Godlykheid des Euan-
geUes.

Dan men zal zeggen , dan heeft de

Godlyke Foor^emgJoeid buiten twyffel Ju-
das daar toe bejtemd en gefchikt ; en dus

,

ten minfie eenigjlnts , gedromden om een

zo mtmantend geuiige 'van de waarheid

te zyn : want , had Judas onzen Heiland

met vet raadeu , wy zouden dit groote be-

wys voor de waarheid van den Chrijlly.

Z 5 hfji
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ken Godsdienft gemift hebben. Ik Itaa toe

,

dat een dergelyk bewys voor het Enan-
gelie uit de ondaad van Judas niet wa-
re voortgekomen , indien Judas endelyk
(om kort te zyn) niet indien elendi-

gen flaat ware geflorven; maar daar uit

volgt niet , dat God zyne deugd en be-
keering niet gewild heeft ofte hem tot

dien jammerlyken dood heeft gedrongen;
want God wil niet , dat wy iets kwaads
doen , op dat 'er iets goeds uit voortko-
me. Derhalven doet By het althans zelf
niet. Men kan alleen hier uit opmaa-
ken , hoe oneindig Wys de Voorzie-
nigheid en beftiering des Allerhoog-
ften is , die uit de duifternisfe het licht

weet voort te brengen , en eenen man ,

gelyk Judas, die Hy zag, dat altoos zo
godloos zou zyn , dat hy bekwaam zou
weezen om voor geld en uit toorn zy-

nen Zaligmaker te verraaden , in eene
zodanige omftandigheid te (lellen, dat

zyne ondaad nog ( fchoon buiten zyne
gedagten) diende ter bevefliginge van
de Waarheid van 's Heilands Meffias-

fchap (*), even als dezelfde Wysheid
het

("*) God C dunkt my) zag duidelyk , dat, in

welke oraltandigheid en betrekking "op de wee-
rcld
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het daar heenen ftuurde , dat de god-

loosheid van Jozephs broederen, on-

danks hunnen wi% de hand leende t^t

de verheffinge van dien broeder, dien

zy meenden te onderdrukken ; en tot

behoudenisfe van hunnen Vader , van

zyn zeiven, en van de Stam-linie des

Meffias.

Iemand zal miffchien denken : men
kan echter niet ontkennen , dat Judas zeer

'ueel dienji aan de Chr i/ienen gedaan heeft ,

njoor zo ven re als hy (voor eerft) den Za-
ligmaker van de weereld^ die toch lyden

moe/l om ons te verlojfen , in die omjtandig'

heid gebragt heeft ^ dat Hy moeji lyden,

jdnders waren wy immers met verlofK —
Dan men weet immers , dat men veel-al

de deugdlykheid van iemands gedrag

moet beoordeelen naar zyn oogmerk.Ten
minfte kan men nooit iemands gedrag

goed

reld Hy Judas Helde, dezelve toch onverbeter-
lyk en rampzalig worden zou : Hy (lelde hem
daarom tot Apo(\el aan, op dat , was hy dan door
zyne onverbeterlyke godloosheid , door zyn
eigene fchuld, tot géén nut voor zigzelven in de
weereld , hy ten minfte voor het menfchelyke
geflacht van ma zou zyn , met , fchoon buiten
zyn oogmerk, een zo önbetwiflbaar getuige van
's Heilands onfchuld en Godlykheid van wonder-
niacht en dus ook der Euangelie-leere te zyn.
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goed keuren , ten zy dan , dat en zyne
daad en zyne oogmerken met het waare
billyke en rechte over-éénftemmen. Zo
min als Jozeph das zynen broederen
verplicht was , ofte hun hertlyk dank
zegt , dat zy hem voor Slaaf ver-

kogt hadden , .fchoon zyne verheffing

tot zo groote waardigheid , als waar toe

hy naaderhand geraakte , ten minfte
eenigfmts daar in gegrond was : zo min
is het gelukkige gevolg , 't geen door

Gods Voorzienigheid en befiiering uit de
ondaad van Judas is geboren , aan hem

,

als ware zyn gedrag eene deugd geweeft

,

te danken, 't Is even zo gelegen met
den dood van Judas , fchoon dezel-

ve de waarheid van den Euangelifen
Godsdienft beveftigt. Wy mogen en
moeten met Jozeph zeggen : hy gedagt

het kwaad met Jezus te maaken , maar
God gedagt het goed met Hem te maaken ,

gelyk heeden aan den dag is, om veel volks

te behouden.

Maar iemand zou kunnen denken

,

zo de daad van Judas evenwel dan een

zo godloos verraad blyft , als het altoos be-

grepen word en het ook zyn moet ; wan-
neer het nuttige gevolg , "t geen uit zyn

^^^'angedrag is voortgevloeid , aan hem
niet
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met is te danken : dan is even'wel Ju-
das ongelukkig , dat hem de beurs njcr-

iKiWwd isüierd en hy dus in 'verzoeking ge-

hrügt. Mogeijk , zo hy onder de Dijhpele»

de beursdrager niet ware geweeji^ dat hy

nooit tot zulk een tnterfte ware gekomen.

'/ Is zelfs waarfchyneljk , dat hy over het

uitgieten van die k'ojllyke Zalfolie , die hem

gelegenheid tot misnoegen gaf^ ztg zo veel

niet bekreund zou hebben , zo hy niet ,

geldzuchtig zynde en de beurs draagende^

gevreesd had dat hy daarby nu niets kon

winnen. — Maar , terwyl Judas uit

zynen eigenen aard gier/g was , zo valt

ligt te begrypen , dat hy onder alle de

Difcipelen de greetigfle zal geweeft zyii

om de beurs te draagen , daar de overi-

gen zig daar omtrent nier eens bekom-
merden , of althans daar na niet trach-

ten. Ook is het wel waarfchynelyk ,

dat Judas den overigen , als de zuinigfte,

en dien 't het beft betrouwd was, voor-

kwam , gemerkt een gierigaard , hoe
zeer hy zyne gierigheid ook verberge,

toch ligtfl doe blyken , dat hy 't ten

naauwften weet te overleggen. Dus was
het niet vreemd,, dat de Apoflelen hem
dat gewillig overlieten , ja hem daar toe

verzogten.

't Is
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't Is waar, Jezus wift wel, welkert

misbruik hy daar van maaken zou ; maar
het voegt der opperfte goedertieren-

heid , zo veel te doen omtrent zyne
fchepfelen , als behoudens de welvoe-

gelykloetd gefcbieden kan , ten einde

te toonen dat hy hun welzyn zoekt

,

en dat, wanneer zy ongelukzalig wor-
den , dit gefchied buiten Zyne fchuld,

maar dat zy zelfs oorzaak daar van zyn.

Immers was Judas door onzen Heiland

van het bewaaren der Difcipelen beur-

fe NB. door onzen heere ontzet ge-

weefi: ; zou het niet natuurlyk , misnoe-
gen by Judas tegen Jezus verwekt
hebben? Blykt het ook niet klaar, dat

dit bewaaren van het geld maar eene

gelegenheid was , by welke Judas , die

reeds te voren zo godloos was , toon-

de, dat hy in weerwil van alle gelegen-

heeden ten goede, dewelken hy genoot
in 's Heilands ommegang , nog be.

kwaam was om zynen Heer en weldoe-

ner te verraaden? Dus is dan J. C. on-

fchuldig.

Dan men zou kunnen zeggen :-

waarom verkoos hem dan J. C. tot Zynen

A^oftel 1 HadcC By hem liever buiten dat

getalgeantlae : Judas zou dat gevaar niet
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gelopen hebben. — Maar , waarde Lee-

zers! hoe kan men zo onredelyk zyn

jegens God. Is ii-vj oog daarom kiL'aad ,

(zyt gy daarom misnoegd , mag het

hier wel heeten ) , dat God zo goedertie-

ren is. Had de Heere Jezus Judas in

dat gezelfchap niet toegelaaten, en Ju-

das had echter onzen Heere verraaden

;

zouden (ten minften fommigen) niet

gedagt hebben : zo Jezus deezen man tot

Zi^ien gemeenzaamen ommegang had

toegelaaten , hem Zyne levenswyze had

doen zien , hem Zyne predikingen en

derzelver uitleggingen hadde laaten hoo-

ren , hem Zyne wonderwerken vertoond

en met de overige Difcipelen de macht

om wonderen te doen gegeeven had;

nooit ware Judas tot een zo yslyk gru-

welftuk van den Meffias te verraaden

gekomen ; maar nu heeft hem de Heer
ten minfle de befte gelegenheid om zig

te bekeeren afgefneeden. — En ziet

eens welke ongerymdheid ! Nu, nu hem
de Heere Jezus alle deeze weldaaden

beweezen heeft , nu klaagt men nog
over deszelven goedertierenheid en wil

hem zelfs wegens zyne genade befchul-

digen. Is dat gegrond en billyk gere-

deneerd?
Denkt
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Denkt niet: i^-a/^irom gaf hem God eené

dergelyke natmir die tot gierigheid overhelde.

Hj 5 die der menfchen hert leid ais de waterbee-

ken ; kon immers Judas ook iz'el van gemoed
doen veranderen ofte hem eene andere ?tei-'

ging inplanten? — Wie toch zegt, dat

hem God deeze neiging tot gierigheid

ingeplant heeft ? Is God de oorfprong
van eenige kwaade neiging ofte overhel-

ling daar toe ? Verre van daar ! 't Is

waar; de neiging tot zyn geluk had God
hem ingeplant. En die was goed. Maar
dat hy zyn gekik zogt in het geld , hing

niet van Gods hem ingeplante neiging

tot zyn geluk , maar van hem zelven en
van het misbruik 't geen hy van zyne
vryheid maakte , af. En , dus was zyne
fchuld gegrond in zo veel verzuim ,

ten deele van hem zelven ^ ten deele

miflchien van zo veele anderen , die

betrekking op hem hadden , dat deeze

diepte niet te peilen is. Daarby komt,
dat God, altoos wyfelyk en naar waar-

heid enderhalven, altoos overeenflem-

mig met de reaeljkheid van den menfch
handelt; en dus niet met geweld, maar
met handleidingen en redenen, iemand

betert. Dit deed Hy met Judas , ten

«inde hem op eene redelyke maniere

10%
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tot beterfchap te brengen. Hoe kari

irien dan God hier in befchuldigen , dat

Hy géén geweld gebruikte ?

Wil men zeggen, het ware beter ge-

weeft , dat dezelve menfch niet geboren

wüs , zo eifcht zulks een bewys j 't

geen niemand geeven kan ; want , die

dit met vrucht zou wil:en öndernee-

men te bewyzen , moeft het gehee-
le Al kunnen overzien, in alle deszelven
deelen , door alle tyden ; en alle de voor-
en naadeelen van het fcheppen of niet

fcheppen van Judas kunnen aantoonen.

Dus is het eene dwaaze vermeetelheid
zodanig iets zo ftout te ftellen ; daar

niemand machtig is dit te befliflen , dan
alleen God. En die beflift het juift ten
iiaadeele van hen , die dit zouden willen

Hellen, terwyl Hy judzs gej/ hapen heeft.

Schoon het dan waar is , gelykj. C. , zegt
Matt XXVI, 24. 25. dat het denzelven
MENSCPIE beter was ^eweeft , dat by met
geboren was ; zo volgt hier uit nogtans
niet, dat het zelve toegepaft mag wor-
den op hei f^gemeen. In tegendeel
fchynt , of liever bewyft de daarfteiling

van judas in de weereld, dat het (alles

te famen genomen zynde) toch beter

was voor het Algemeene belang, denzel-
i/^o Deel Aa
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ven te laaten geboren worden , dan hem
in het niet te laaten. Want God , die

altoos het befte verkieft, zou hem an-

ders ontwyfFelbaar niet gefchapen ofte

ten minfte niet tot zyne manlyke jaa-

ren in het leven behouden hebben.

Wanneer men dan alles behoorlyk in

orde weder opneemt , dan komt de zaak

naar myne gedachte kortelyk daar op
uit. God , de Alweetende , zag, dat Ju-
das beft op het tooneel deezer weereld

gefteld en tot manlyke jaaren onderhou-

den wierd. Hy zag , dat deeze menfch
bekwaam zou weezen , om Zynen hoog-

Iten weldoener, in weerwil van alles 't

geen hem zulks afried , te verkoopen

,

te verraaden, te leveren. Op dat het

nu blyken zou , dat Hy (de Heer) alles

gedaan had , ten einde Hy deezen menfch
voor het verderf bewaarde , befloot Hy
denzelven onder het twaalftal van des

Meflias Difcipelen te laaten opneemen ,

op dat hem alle de leflen , wonderen
enz. van Jezus tot betere gedagten zou-

den brengen. Terwyl Hy zag, dat hy
dat ampt niet zou blyven waameemen

,

ten zy dan dat hy de beursdraager was

,

befloot Hy dat , doch onder alle voor-

behoedzelen , op dat hy ten goede keeren
zou.
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zou , toe te laaten. Hy zag wel , dat dit:

alles deezen door zyne fchuld onverbe*
terlyken raenfch niet zou verbeteren:

maar Hy wilde dit egter ten deeledoen,
ten deele toelaaten, op dat aan de eene
zyde zou blyken , dat Hy aanJudas ter

zyner verbeteringe niets had gefpaard ,

en dat Hy derhalven onfchuldig was aan

deezes menfchen dood ; en opdat aan de
andere zyde het berouw en de fchrikkely.

ke zelfsmoord van Judas , waar in zyne
godloosheid zou eindigen , nu hy een
Difcipel van Jezus en zelfs zyn Apoftel
was 5 ten volle zou bewyzen , dat 'er

opJezus leven ofte wonderen, zelfs door
zynen verrader , niets had kunnen ge-

zegd worden ; dat Zyn leven derhalven
onftrafFelyk en Zyne wonderen Godlyk
waren , en dus Jezus de Meffias , de Za*
iigmaaker van de weereld.

Ziet daar, Leezer, wat ik over het
berouw en droevig einde van Judas met
opzieht tot de zaake van het Chriften-
dom denke. In het begin van het Jaar
1 745 geraakte ik , (zo veel ik weet ten
eerften maale) op die gedagte, dewel-
ke het oogmerk van deeze Aanmerkin-
gen is , en dus aanleiding tot dit op-
ftel gegeeven heeft. Ik heb ze toen reeds

Aa 2 aa«
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ran verfcheidenen myner goede vrienden

medegedeeld , en zy zyn op derzelver

aanraaden in het jaar 1 752 in die orde ge-

bragt, als ikze u tegenwoordig, uitge-

zonderd eenige weinige kleinigheeden

,

aanbiede.

Ik vinde wél in de aantekeningen van
den Geleerden Heer Wolf (bekend on-

der den naam van Ciir^e philolojitca e^ cri-

tica) over Matt. XXVII , 3. gemeld , tot

dit %'ers behoort byzonder een paafchpy 0-

gramma der Hooge Schole te Jena , 'uan

het jaar 1720. alwaar Judas als een getui-

ge van de Euangelifcbe waarheid 'uoo'gcjteld

word : dan dit ftuk heb ik nooit gezien.

Naaderhand heb ik gevonden in de
Berlimfche Bebopffer , vol. IF. p. 78. en

volgg. een ffcukje betyteld F. IV. aanmer-

kingen over de aanmerkelyke opneemmg van
Judas , den verraader , in het getal der

^^'pojielen. Deeze aanmerkingen hoiide

ik my om meer, dan ééne, redenen verze-

kerd,dat den ongemeen geteerden,rcherp-

zinnigen en met één woord alle eerbied

v/aardigen Heer, Frederik Wagner,
Hoofdpaftor ( zo ik meen ) aan de Mi-
chielskerk en Scholarch te Hamburg,
tot Schryver hebben. Deezen heb ik

met een zeer groot genoegen geleezen

en
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en dezelven hebben my in myn voor-

maalig gevoelen zeer beveiligd.

In het jaar 1754 kwam te Leiden by
Hendrik Trap een ftuksken uit, 'f geen

den naam droeg van Aanmerkingen op bet

gedrag en het Laracter van Judas Ifcariot-

dis -een doorgaande bcjvjs njoor de "uvaarheid

des Chnftelyken Godsdtenfi enz. uit het

Engelich vertaald. Waar in men zien kan

dat de Schryver niemand gevonden had,

dewelke opzetlyk daar over had gefchree-

ven (*) en dat hy daarom dat ftuk had
ondernomen zelf uit te werken.

Dit laatlle werkje, vooral omdat het

in onze moedertaale was meegedeeld

,

bewoog my in den beginne , fchöon het

op eene geheele andere manier het fluk

uitvoert , dan ik myne gedagten daar

over hadde op het papier gebragt , om
deeze Verhsndeling nimmer aan het licht

te geeven.

Dan, in den laatftledenen winter, het

by zekere gelegenheid voorleezende aan

Heeren welker oordeel en geleerdheid

ik ten hoogfte eerbiede, werd ik door
hen overgehaald om dit Huk evenwel
der Maatfchappye aan te bieden. Dat

'er

C*) Zie bladz. 6. boven aan.

Aa 3
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*er dingen in voorkomen dewelken in

die andere ftukken niet aangeroerd zyn

;

en dat de zaak zelve op eene geheele

andere wyze is uitgevoerd , weet ik ze-

ker. Dat dingen van dit foort met nut-

tigheid kunnen voorgefteld worden ,

heeft my de bevinding geleerd. Ons
land is (war men 'er ook van denke)
niet ledig van menfchen, dewe'ken der-

gelyke voorftellingen noodig hebben.

Maar of dit ftuk , 't geen ik hier mede
aanbiede , den druk onder de Verhande-
lingen waardig is , laat ik aan het verlichte

oordeel deezer Maatfchappye en aan

den Lezer over.

Ik weet wel, dat ik over het geheel

de waarheid van de Euangelifche ge-

fchiedeniffe onderflelle , maar wie ziet

niet , dat men Matthceus voor niet

beter , dan zinneloos , moet hou-
den, indien men wil onderftellen , dat

hy de floutheid zou gehad hebben om
deeze zaak ter dier tyd zo omftandig

te verhaalen als hy gedaan heeft , indien

hy de 'waarheid niet op eene taftelyke

wyze aan zyne zyde had gehad. Of
men moeft willen voorgeeven , dat Mat-
thseus Euangelie door eenen bedrieger

naaderhand op zynen naam was opge-

fleld
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field en aan het licht gegeeven : dan de

zodanigen zouden , onder anderen in het

uitmuntendewerk van denHeerLARDNER
over de Geloofwaardigheid der H. Gefchie-

denijfen (zo zy overtuigd willen weezen)

hun antwoord genoeg kunnen vinden;

dus ik my hier mede niet behoeve op
te houden , nogte aan te toonen dat

deeze plaats niet vervalfchtkan zyn, om-
dat lieden van een maatig oordeel wel

kunnen zien , dat een zodanige verval-

fching , in zo veele affchriften en over-

zettingen des N. T. en fchriften van
Oudvaderen, zonder door iemand van de

vyanden der Chriftlyke Kerke zelven ont-

dekt ofte aangeweezen te worden , niet

kan ingeflopen zyn: althans dat men wel

zeer lichtgeloovig moet kunnen weezen,

als men dit voor aanneemelyk wil hou-
den , en op dien voet na den naam van

fberken Geeft kan trachten.

Aa 4 BE-
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]BESCHRYVING
E E N E R

VERLOSSINGE
VAN

TWEELINGEN
p i e met het bovendeel hunner

Hoofden waren aaneengegroeid;

DOOR

PIETEK SANNIE.

Myn voorneemen met het aanbie-

den van deeze Waarneeming is

niet, om te handeleen over de byzon-
dere omftandigheeden , die in deeze of
andere tegennatuurlyke verlosfingen die-

nen in acht genomen te worden , want

indien zulks in ordre zou gefchieden, zou
dit üuk veel te lang moeten worden.

Maar myn oogmerk is alleen , de won-
derbaare werking van de natuur in dee-

ze Tweelipgen de weereld mede te dee-

len , wa^r roe ik nog al eerder ben over-

geraan , om dat het my niet voorflaat,

dat ik ooit eene famengroeijing van dee-
ze natuur in print gezien heb. Mis-
Ichien zai'erook voor de kundigeUjen die

"
. gee-
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geenen , dewelken in de praélyk zyn,
wel ligt de eene of andere oinftandig-

heid in voorkomen, die niet onaange-

naam zal zyn. Dat ik hier niet melde
den tyd hoe lang de Vrouw in arbeid

was geweeft, voor dat ik by haar ge-

haald werd, ook niet het geene voormy-
ne komll: aldaar gepafleerd was , nogte de

omftandigheeden , en hoe ik de Vrouw
bevond, is, om dat zulks mede hier

niet tot myn oogmerk dient.

Op den 14 November 1752 dan werd
ik 's morgens ten tien uuren gehaald by
de Vrouw van Govert vaji Herp, woonen-
de op de Osfemarkt alhier , zynde aan

de kloeke kant,wélgemaakt van ligchaam,

op het befte van haare jaaren , en heb-

bende meer kinderen gehad. De Vrouw,
was reeds een geruimen tyd in arbeid ge»

weeft , en het water was zo lang al van
haar weggelopen , dat de lyfmoeder ruim
tyd had gehad om zich vaft om het lig-

chaam van het kind te fluiten
,
gelyk dat

ook bleek by het onderzoek-

De Vrouw examineerende vond ik

het kind dwars met den flinkerfchouder

na de geboorte gekeerd. Met moeite
bragt ik den regter voet na beneden en
vond meerderen tegenftand , ora denzel-

Aa 5 ven
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ven verder na beneden te brengen dan
naar gewoonte. Vervolgens bragt ik

een tweede been , 't geen een linker-

been was , na beneden. Deeze bee-

nen , die géén van beiden door de
geboorte konden gezwollen zyn , tegen

malkanderen examineerende , bevond ik

een regter en een linker voet van de-

zelfde lengte , dikte , en vleezigheid ; en

,

daar het anders zelden gebeurt of het

eene kind (wanneer zy tweelingen zyn)
is ofgrooter, of dikker, of vleeziger,

dan het andere; daar kon ik hier in het

geheel géén onderfcheid in deeze twee

beenen ontdekken.

Nu trachtte ik de beide voeten, te ge-

lyk met de toonen na beneden, na buiten

te brengen: maar dit was ook vrugteloos.

Hier op de hand weder op het lyfvan de

Vrouwe brengende voelde ik wel , niette-

genftaande de Vrouw vleezig was , dat de

uterus eene goede fituatie had , en ruim
groot genoeg was voor een enkel kind

,

als was het dat het kind en de naageboor-

te beiden aan de kloeke kant waren.

Maar aan de andere zyde weder in acht

neemende , de conflttutie van haar lig-

chaam en dat zy reeds meer kinderen

had gehad , zo begreep ik dat 'er een zo-

da-
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danig beletfel moeft zyn , 't geen zich tot

hier toe niet had laaten ontdekken. Dus
moefl onderzocht worden , of dit belet-

zel veroorzaakt wierd van den ftreng,

dan of het kind mogt hebben een water-

buik,-borft, of water-hoofd ofiets anders,
want tot hier toe waren alle gedagten
ten dien opzichte giffingen , naadien my
de waare oorzaak nog verborgen was.

Hier op den eenen voet loslaaten-

de, ging ik voort met te onderzoeken
of ik het beletzel ontdekken kon ; en
of 'er ook twee kinderen waren , waar
van het eene met den rechter, en het
andere met den linker voet in de ge-

boorte was geweeft , niettegenftaande

de vergelyking die ik met dezelven
had gemaakt en de onderfcheidene be-

weeging die ik aan dezelven had gegeven.
Alles naader onderzoekende , bevond

ik , dat 'er twee kinderen waren , en ftel-

de alles , dat 'er vereifcht werd , in het
werk om één van de beide kinderen
ter weereld te brengen. Dan , eer ik

zulks ondernam, begreep ik zeer wel,
dat dit niet zonder veel moeite en
ongemak ten einde gebragt zou kunnen
worden : want de ondervinding had my
zeer wel geleerd , dat 'er in een uterm

die
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die reeds zo lang droog was geweeft , die

de beweeging volgde , dewelke 'er met
de hand gemaakt werd , en die zo naauw
om het gééne hy omvatte toegeneepen

was , veel moeite aan zou vafl: weezen.

Want, iemand die 'er al eenig denk-

beeld van heeft , maar die niet by de

ondervindinge in deeze foorten van ver-

loffingen heeft geleerd , hoe fterk de druk-

king of fluiting van den uterus kan zyn

,

is het ook onmogelyk om 'er zich een

regt denkbeeld van te maaken. En,
zo 'er ooit eenig onderfcheid mag ge-

maakt worden tuflchen de Theorie en

de Pra^yk, is het wel dégelyk in dit

geval. Want hier kan men wel ligt won-
deren doen by de Theorie , en intulTchen

zyne zwakheid by zichzelven klaar ont-

dekken als men tot de Praótyk komt.

Naa veel moeite bragt ik een twee-

den linkervoet na beneden en het kind

volgde in het geheel , maar , toen het

hoofd geboren werd, zo vond ik met
verwondering , hoewel het eene natuur-

lyke dikte had , dat het zo lang was

,

en nog meerder verwonderde ik my ,

dat 'er een tweede hoofd en ligchaam

op volgde , het eene aan het andere

vaft zynde.
De
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De kinderen geboren zynde waren
beiden dood , want ik kon aan geen vaii

beiden eenige klopping in den navel-

ftreng of borfi: ontdekken. De kinderen

afgebonden zynde gaf ikze over en ver-

loftte de Vrouw verder van de naage-

boorte, die, naar de Vrouw en kinderen

,

maatig was van grootte , dikte en figuur;

en de wortels van de flrengen waren
digt byéén ingeplant.

Alzo nu uit de grootte en lengte van
de hoofden bleek , dat de cirkel , dien

nu deeze beide hoofden ofte kinderen
hadden moeten befchryven , van zeer

veel grooter uitgeftrektheid moeft ge-

weeft zyn , dan dat 'er één groot kind
of twee kinderen het éénenaa het ande-

re geboren worden : zo examineerde ik

,

by het haaien van de naageboorte , en
nog daar naa, den uterus en de vagina
met attentie, of zy eenigzints ^^/^^^^r<^

waren; het welke niet te verwonderen
zou geweeft zyn wegens de uitrekking

,

^dewelke aan deeze deelen , die zo lang

^ droog zynde, gefpannen hadden ge-

ftaan , had moeten gefchieden. Maar
zulks niet ontdekkende en de Vrouw in

haar bed bezorgd hebbende , bevond ik

haar redelyk wel naar de oraftandigheid.

Deeze
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Deeze verlofïïng heeft bynaa drie quar-

tier uurs geduurd.

Ik hoopte om de voorgemelde reden,

( en , zo my dagt , niet zonder grond)

,

dat de Vrouw nog wel weder zou her-

fteld worden. Maar anderhalf uur naa

de verlosfmg kwam men my zeggen,

dat zy zo aanftonds een flaauwte had
gekreegen en zeer fchielyk daar in was
geftorven. Zo dat zy niet langer, dan

anderhalf uur naa de verlosfmg , heefc

geleefd.

Wat nu de oorzaak van een zo fchie-

lyk overlyden is geweefl: bleef my on-

bekend , te meer om dat ik by de ver-

loffing, niets ontdekt had, het welke

eenen zo fpoedigen dood kon veroor-

zaaken.

Dit is het eerfte en tot nog toe het

eenige geval , het geen ik heb gehad van

tweelingen die aan malkanderen gegroeid

waren , in den tyd van genoegfaam ze-

ven-en twintig jaaren, dat ik in Haarlem,

en rondom deeze Stad , alleen deeze

kunft exerceere en dus een goed aantal

van alle foorten van verloffingen heb

gedaan.

Ik had deeze kinderen ten eerfte aan

myn huis doen brengen met oogmerk
om-
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omze als iets zeldzaams te bewaaren , en
by gelegenheid de innerlyke geftalte der

hoofden te onderzoeken. Maar, door
het flerk aanhouden van den Vader en
van de naabeflaanden , was ik genood-
zaakt om dezelven weerom te geeven

;

egter heb ik door den vermaarden Te-
kenaar en Konft - fchilder Ta c o J e l-

gersma deeze nevensgaande tekening

van de beide hoofden zo als zy aanéén-

gegroeid w^xen genoegfaam overeenkomen^

de met de waare grootte laaten vervaardi-

gen (*). Ik heb my hier toe bepaald

,

om dat 'er voor myne kunitgenooten

,

buiten de reeds gemelde verééniging

deezer hoofden, niets aanmerkelyks aan

deeze kinderen wierd gevonden , en zo ik

hunne ligchaamen naar hunne waare
grootte mede had willen laaten tekenen

,

ten einde ze in het koper te brengen

,

de plaat ten minfte drie en een half voet
groot zou hebben moeten zyn, 't geen
zekerlyk in een werk , als die zyn van
deeze Maatfchappye , veel te groot en
onhandelbaar zou zyn geweeft. Dan ik

heb 'er tot voldoening van de nieuws-

gie-

C*) En zo zyn dezelven ook in het koper ge-
bragt in de hierbygevoegde prent.
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gierigheid evenwel het geheele beloop
der beide ligchaamen zo als zy zich ver-

toonden , in het kiein , laaten byvoegen

,

op dat een ieder zich van de geheele

geftalte dier kinderen des te gemakkc-
lyker een denkbeeld zou kunnen maa-
ken.

Het gerucht van zulk eene zeldfaa-

me gebeurtenis verfpreidde zich zeer

Ichielyk, en dus kwam een groot aan-

tal van nieuwsgierigen aan het huis

van den man om deeze kinderen te

zien.

Deeze kinderen waren twee meisjes

,

voor Tweelingen redelyk kloek , wél
gevoed en vleezig, en waren niet lang

dood geweeft. Dan beiden deezen kinde-

ren waren de fontenellen ofte de bo-

venfte vliezige gedeelten, zo verwyderd,

dat die de wydte hadden van de geheele

dikte der hoofden : zo dat de hoofden
van boven , daar zy vereenigd waren

,

gelyk doorgingen zonder dat het de

miniie inbuiging of uitzetting maakte.

De voorhoofdsbeenderen waren voor
de helft geplaatft tuffchen de opper-

hoofds en voorhoofdsbeenderen zodat

de neus van den eenen over het oor

van den anderen in een regte lyn kwstm,
m
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ien deeze plaatzing van de voorhoofds en
opperhoofdsbeendieren , kon men doo^
het gevoel zeer wel onderfcheiden.

Aan de huid kon men by de fanien-

voeginge van de hoofden ^ dat is ter

plaatfe daar zy famen of in een gevoegd
waren ,

gééne de minfte tekenen > het

2y van aanhegting ofte inbuiging , ont^

Waar worden , maar dezelve was in het

geheel over de beide hoofden beweegbaar
en nergens vaft. Ook was zy by de ver-

eeniging niet dikker nogte zoomachtig

,

maar ging zonder dé minfte verandering

van het eene kind tot het andere over^

en de couleur over de beide hoofden
was dezelve ) met hairbegroeyd, zoals

men in 't gemeen in voldragen© kinde^

ren ziet: zo dat hoe meer men ze be-

fchouwde, hoe zy meer de verwond?-"
ring opwekten.

ÏK Deel B b EËlSfl-
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E ENIGE
BEDENKINGEN

OVER DE

yERSTIKKINGE
EN

VERSTIKTEN;
- IV o o R

y. ENGELMAN.

Myn oogmerk is eenige Aanmerking
gen te maaken over de Verftik-

king en Verflikten. Het gene my daar

toe aanleiding geeft is het volgende ge-

val : waarin ik zo veele byzonderheden

voor my onderfcheide , als ik met Cvrcyf

en met de cyfergetallen aangeweezen heb.

Den 19 den van Grasmaand 1758 , i) n;iel

em gezonde Jongen , sud 7 Jaai en , met
een
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een kleiner Jongen, op een vlotje fpee-

lende^m t^e Leidfe Trekvaart bydeKalk-
brandery van den Heer Jan SouxMANi
De jongfte te onnozel om hulp te roe-

pen , liet zich langfaam na de overkant
van de vaart dryven ^ loopt na zyn huis

en verteld het gebeurde. Eer men in

de eerde verwarring en ontfteltenis 'c

nodige, by de band had, en men hem
zoekende vond, 2) /^^ hy 'er ruim een

hdfunr iyds in , eer men hem krj^gen kon-
de , vermits hy 3) vyf voeten diep on^er-

water ftak. 4) Uit het water gehaald zyn-

de vond men het aangezigt b^auwagtig

hleek ; de Leden Jlap ; de oogm en mond
vajl gejloten ; en een gantfch onbewogen

fchum op neus en mond ; zonder eemg 'le-

ken van gevoel of Leven. 5) Hierop ni
gis tien minuten lang met het honfd om laag

gerold zjnde , kwam geen het minde wa-
ter mt neus of mond. 6) En daarop met
het hoofd om laag na kuis gebragt zynde^

flmgerden armen en beenen , flap heen en

weder. 7) Onderwyl een vuur aange-
ftookt zynde, is hy over de fchoot van
eenen knegt met het hoofd om laag , met
zjne natte kledeï en aan, voor V viditr ge-

folt. 8) Vervolgens zyn hem zyne kle-

deren losgemaakt, zyne onderkledereii

Bb 2 uit-
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uitgedaan , en is een kwartier mirs met
warme doeken op de borji gedreven 9) Met
dit alles is federt zyne ojéaling uit het wa-^

ter , een half uur verloopen , houdende hy

de helft des tyds zyne natte klederen aan

;

de mond bleef gejloten; zyn vader vond
goed dien met geweld opentemaken ,

en een fleutel tuffen de Tanden te ftee-

ken , om niet weder gefloten en geklemt

te raaken ; terwyl hem niets wierd ii>

gegeeven ; i o) blyvende by hem alles an*

ders m den vmtgen fiaat ; zonder eentg

leken 'wan heven te kunnen befpeuren.

11) Bierop is hem lugt in de aarsdarm ge-

blazen, en, niettegenftaande de byflian-

ders en uitvoerders van 't genoemde
werk den Jongen voor onherftelbaar

dood hielden , en dus de ordre van ge-

melden SouTMAN om namelyk met
een Tabakspyp in 't Fondament te bla-

zen , voor verloren arbeid en nutteloos

uitfpraken , ^^ Jongen nogthans gaf eenige

ogenblikken daarna tekens van Leven, 1 2^
i^gt minuten naderhand begon de Jongen

ie kreunen , te kooren , en eemg water op te

brengen , dat in 't geheel geen halfpint,

bedroeg. Het kreunen wierd allengs

Iterker, en veranderde in een aanhou-

dend krytend fchreeuwen» 1 3) Hy^^ook
zelfs
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zelfs antwoord op V geen hem zyn Vader

-vroeg. Men deed hem onderwyl warm
goed aan 't lyf. 14) Geheel by zyn ken-

ms gekomen zynde was hy ztch b'wiijt^'m-

zoverre , dat hy verhaalde, hoe hy in

V water was gevallen ; dat hy onderwater

komende tn flaap viel, en verder niets

meer wi il. 15) Is voorts geheelgezondge-

bleven^

§. H.

Op deze bizonderheden , in de be-

fchryving van 't voorgevallen aange-

haald , maak ik vooreerft flegts deze al-

gemeene aanmerkingen.

i) Dat een jong menfch een half uur
lang kan in en onder water leggen vyf
voeten diep; dat hy nog ruim zo lang

buiten 't water kan wezen , in denzelf-

den toeftand van geene de minfte Te-
kens van Leven te geeven : als geheel te

zyn zonder warmte
, gevoel of eenige ge-

waarwording, zonder iets dat na adem-
haling of polsflag zweemde , zo zelfs

,

dat 'er een onbewogen fchuim op den
mond en neus ftaat , en mond en oogen
flyf gefloten waren; dat hy alle Tekens
hebben kan van geheel verfliikt te we-
z^n : blykbaar uit zyn blauwagtige bleeke

Bb 3 kleur.
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kleur, flapheit van Ledematen; dat men
alles , wat men daar toe kan uitdenken

,

bybrengt om hem water uit de keel te

doen loozen , en de vogten v/eder in be-

weeging , door rollen en vryven , te bren-

gen , zonder dat men eenige verande-

ring daardoor op hem gewerkt kan be^

fpeuren, en men dus meent dat alle ver-

dere pogmgen verloren zyn: datnogthans,

zeg ik, zodanig een menfch wederom
kan bygebragt worden door een middel,

waarvan men , na 't uiterlyke geoordeeld,

althans geene betere uitwerking verhoo-

pcn konde, dan van die, welke reeds

te vergeefs aangewend \\'aren.

Het algemeen kenmerk dat Hippo-
c RAT ES van gewurgden geeft, gaat

dan niet door op verftikten onder wa-

ter , als hy in zyne kortefpreiden 2 ^^ Boek

§. 43. zegt dat zy \ die ge-jvurgt zynde ge-

heel bezweken , doch met gejiiifucn

Z)n^ niet wederom bekomen , by dewelken

fchmm op den mond jiaat : niettegenftaan-

de verftikten onder water even dat

zelfden ^
fchynen te ondergaan dat ge-

wurgde of gehangene doen; en zy, die

gehangen, weder afgefneden en byge-

komen 2yn , zowel getuigen , als onze

Jongen ( §. I, 14. ) datze als m een diefe

put
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put enjiaap vallenden zich van 't verdere

mets hewufi zyn; en hun kleur, flapheit

van hoofd en leden , én 't fcbuim op
neus en mond (§, I. 4. 6.) wederzyds
eeneriei is. "i^^^i-h '.':

2. Dat het derhalve hier ten Lande
wenfchelyk ware , dat men niet alleen niet

de menfchen, die men zeker wift, dat

by ongeluk of ylhoofdigheid in 't water

waren geraakt , en , als onzeJongen , ver-

dronken, op de kant van 't water, en
wel met de voeten daar in , neerleidde

,

en zo by onttrekkinge van den fpoedi-

gen en hoogflnodigen byftand , aan

eenen gewiflen dood overgave, veel lie-

ver een premie beloofde voor die , wel-

ken den zulken alle nodige hulpe toe-

bragt omze van den dood te redden (^^),

veel meer nog in gezondheit te herftel-

ien ; maar ook dezulken niet verzuim-
de, van wien men niet zeker wift hoe-

ze

C«) Ter aanmoediging zoude kunnen dienen,
^tgeen berigt word van een zeker Heer te Stettln,
die nog onlangs den genen , die eenen verdronke-
iing welke arm is, en niet betaalcn kan , weder by
ziciizelven bragt , eene premie beloofde : namelyk
voor eenen menfch, die maar eenige uuren onder
water gelegen heeft, vyf Ryksdaalders, doch voor
iemant, die langer of 24 uuren in 't water had gs-
keen, tien Ryksdaalder'?.

Bb 4
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ze in 't water waren geraakt. Nadien
der Menfehelyke Maatfchappj^e zo wel
aangelegen is , dat ongelukkigen gered en
behouden, als dat StrafTchuldigen ont--

dekt en de daaders geftraft worden. Te
meer dewyl men talryke voorbeelden kan
bybrengen van menfchen,die lang, zelfs

20 lang als onze Jongen, ja langer, on-

der water hebben gelegen , en nogthans

wederom zyn bygekomen (^),

§. III.

Het zou daarom ten uiterflen wen-

fchelyk wezen , dat elk met vlyt het zy-

ne bybragt, om aantewyzen, welke de

befte middelen waren , die men met ge^

gronde hoop op zodanige Ongelukkigen

konde in 't werk ftellen , om dezelven

niet

(b) Van een Jongen oud 12, jaren, die een quar-

tier uurs onder water gedrukt is geweeft door een

wacerrad, en weder in 't leven herbragt, fpreekc

30H. iVJ AUR. HoFFMANN Mifc, fiat. cur. dec.ll. A°. viir.

iobf. i8ó. van twee andere jonjjensen vaneenen man
van 40 jaar, even zo lang onder water gedompeld
en herfteld, Kundmann Ad;, pbyf. med. n. c. voK
vu. obf. 124, Vele en nog veelc verbazender ge-»

vallen vindt men verhaald Mifc. nat. cur. dec I. A.

vr. p. 30. V De Heer Carnxer fpreekt in een il/e-

wowjclen 23. April 1749- in de Academie teLyom
voorgelezen , van een meisje dat over de 2 uuren

in 't water had gelegen en 'er zonder tekens vaa

leven wierd uitgehaald , en nogthans door hulp-

;niddelen herlleld is. Zie ook Schenku obf. p. m.

215-. 11 6. DlEMEBBROEK Op. in Fol. p. 319.
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niet alleen weder bytebrengen , maar ook
in gezondheit te bewaren.

Öm dan tot het evengenoemde einde

het myne bytebrengen , zal ik allereerft

tragten nategaan , wat 'er by een menfch
of dier gebeurt , dat in 't water valt , en

onder water fmoort ; en aantewyzen

,

wat 'er in 't Lighaam naa den dood ge-

vonden word; ten einde hieruit des te

klaarder myne bedenkingen afteleiden no-

pens de middelen nodig ter opwekkinge
des Levens , dat geheel fchynt opgehou-

den te wezen. Ik zal dan eenige bevin-

dingen ofte proeven ten grond leggen.

De Hoogleeraar A. Haller (<:) had een

hond onder 't inademen gewurgt, en,

zonder de borft te openen, onderwater

geftoken. Het is merkwaardig dat het

gewurgde dier onder water pogingen

deed om adem te halen en de ribben op-

teligten ; ten blyke, zegt de Hooglee-

raar, dat niet de borft in haare uitzet-

tinge de Longe volgt, nogte van deLugt
uitgezet word , maar dat de borft het

eerft verwyd zynde , maakt dat de Long
yolgen en uitzetten kan. Want hier was
de gemeenfchap der Lugt met de holte

van

CO Patbologia obf. 39. de Refpiratione pag. 273, 2,7^,

Bb 5
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van de borft afgefloten , en nogthan§
wierd de bord verwyd. — Nog een
diergelyk geval heeft de Hoogleeraar in

zyne 41^6 ondervinding: de hondwierd
op zyne diepfte inademing gewurgt

,

deed nogthans poging om te ademen,
gaande de Ribben op en neer. 't Zelfde

had hy onderzonden in zyne 43 Proef-

óndervinding op een bulhond gedaan.

§. V.

Stel dan dat eenig menfch onder wa^
ter geraake , en hy in zo verre in 't geval

ware van de zo even aangehaalde dieren

,

dat hy adem hadde gehaald eer hy on-

der water geraakte : zo zou de natuur

poging doen om ter uit- en in-ademing,

te werken. Maar alzo hy onder water

in zyne vrye uitademing bedwongen
v/ord door den kolom waters , die op
zyn mond en neus perfl:, en 'er onge-

twyfeld by iemant, zyns verltands magtig,

eenig befef bykomt,dat hy niets dan wa-

ter voor lugt kan inademen , zo zal hy
waarfchynlyk poging doen om zyn borft

te bedwingen ; dies zal hy de reeds in-

gearemde lugt in zyne Long opgeflo-

leil iiouden , en niet in itaat zyn om nieu-

we
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we in te ademen (i). Uit vergelykinge

van gelykvormige gevallen zou 't dan
fchynen , dat het zodanig een rnenfch

niet veel langer dan eenige weinige mi-

nuten zoude kunnen uitharden zonder
te flikken. De Heer Hales (é) had aan

de afgefnede gorgelpyp van een hond,
een blaas gebonden , welke 162 teer-

iingfe duimen inhield. Deze opgebla-

zen hebbende met een pyp, daar een
klapje in zat , dat zig na de blaas toe

opende , zo konde het de hond naulyks

vyf minuten harden , of hy moeft ver-

fche lugt inblazen , of zagtjes op de blaas

drukken. En, fchoon hy het dier dus
een uur lang by 't leven had gehouden

,

ftierf het nogthans weinig ogenblikken
daarna, terwyl hy zich met de bereiding

tot een nieuwe proeve op het dier wat
te lang zonder opblazen of drukking van
de blaas ophield. En het fchynt, dat

hy wel 5 dog vergeefs , pogingen heeft

gedaan , om door 't genoemde middel
van opblazen den hond naderhand weer
jn 't leven te brengen.

(d) Zie de aantekeningen op §. VJII. ea vergen-

lyk'er mede §. 1. z. 3. 4. 5-. 12,
' (O Groei]ende weegkmde f ond. 11 4,
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§• VI.

Laat ons nu de andere mogelyke geval-

len van ftnoringe onder 't water nagaan , en
de bevindingen raadplegen , die ons too-

nen , hoe het in zodanige gefmoorde lig-

haamen gefteld zy.

In den Jaare 1753 deed de HeerHAL-
LER proeven met honden en andere die-

ren , die hy onder water dompelde (ƒ).
i) Twee honden ftierven in 25 mi-

nuten , en konden op geenerhande wyze
weder in 't Leven herbragt worden. Daar
was water in de Maag en Long. De
Longepyp geperft zynde , kwam het

met veel fchuim ter Longepyp uitborre-

len. In 't bloed der twee groote aders,

de Hol- en Long-ader , was geen onder-

fcheid; de Long was rood en dreef op
't water. — 2) Een kat onder water ge-

dompeld , fmoorde, zonder hoop van
weêropkomlt , in twee minuten. In de
Maag was geen water, in de Long wel;

't geen met de Lugt in de Longepyp
fchuimde. — 3) Wederom een hond
onder water gefmoord hebbende, was
'er veel water in de Maag en Long

;

en in de Hol- en Long-ader veel zwait,

en

CO Pathologia obf, 62. pag, 1^9, 160.
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en dik bloed van gelyke kleur en 1de-

verlgheit. — 4) In een' anderen hond

,

die ter zevende minute uit het water
opgehaald , en onherflelbaar dood was

,

vond hy veel water in de maag; veel
fchuimig water in de Longepyp en Long;
in de bloedvaten van de regter zyde
was veel^ en die van 't linker h^vt geen

bloed. 5) Door andere proeven bleek
het , dat het Strottenhoofd in ver-

dronkene dieren openflaat Qg ) ; datze
vrywillig doorzweigen. 6) Vervolgens
een dier , na dat het geftorven is , on-
der water gedompeld zynde , had het

water door zyne zwaarte geen in-

gang gevonden in de Long. In andere
verdere proeven met doode dieren , die

men onder water dompelde, is geen wa-
ter in de Longepyp of Maag gevonden.
Zodanig is ook de uitkomft geweeft der
proeven, die de Heer Evers in zyqe
nuttige verhandeling in denjaare 1753
te Gottïngeyi, gehouden, in 't breede heeft

voorgefteld.

In
Cg) De H^'Ltttre vond by verdronkenen weinig

fchuimig water in de Long; wel water in de Maag,
maar niets in de darmen, liifi,. de VAc. Roy. 1719.
GoNSELius mi/c. nat. cur. cent. vi. ohf. 8c. vond in
eenen, die 3 uuren in een put gelegen had, wel eea
pond water in de Maag, maar geen water in Long
of darnjen.
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In den Jaare 1748 wierd deii Hoog-
leeraar Haller een' Vrouw ter onde-

dinge gebragt, die eenige uuren onder
water had gelegen, en dus te laat om
weer te bekomen was opgehaald. Ten
overftaari van den Hoogleeraar S. C.
HoFFMAN begon men de borfl en Long,
nog in haar geheel gelaaten, te perfen;

waarop 'er duidelyk water doordeLon-
gepyp uitborrelde. De Maag geperfl

zynde , kwam het water de keel uit , dat

de Vrouw had ingedronken. De Long
was geheel zwart , en 't hart zonder bloed.

De Heer Haller trekt 'er deze ge-

volgen uit : dat de oorzaak des doods
in verdronkene dieren kome van 't wa-

ter in de Long ingehaald , dat door de

laatfte pogingen van het benaude diei*

met de Lugt van de Longepyp en Long
geichut , tot fchuim overgaat , welk
fchuim in generhande wyze op de ver-

wyding van de borfl zich , als veerkrag-

tige Lugt doen zou , laat uitzetten

:

waaruit hy dan befluit, dat aan de Slag-

aders en aders der Long, die regtheit

ontbreekt , welke anders een gevolg is van

de uitfpanning der Longblaasjes door de

veerige Lugt , zo noodwendig om die

menigte bloeds doortelaaten , dewelke
het
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het regter hart in de Long overftort.

Hier uit trekt hy ten tweeden dit gevolg,

dat de hoop zeer verminderd , om men-

fchen , onder water verdronken , weder

in 't leven te herbrengen: dewyl door

geene bekende kunft het fchuim uit de

Longepyp en Long kan uitgedreven

worden. Te meer , dewyl de uitkomil

leeraart , dat de dieren onherftelbaar

dood zyn , die onder 't water fmooren.

Zo men , zegt hy , verlangt te weeten hoe

ik de gevallen verklaaren of tegenfpree-

ken zal van menfchen, die niet alleen

haa eenige uuren, maar dagen (^) in

't water te hebben gelegen , weder te

regt gekomen zyn: zo heb ik niets in-

tebrengen , dan alleenlyk die giffing, dat

zodanige menfchen by eenige tuifchen-

poozen mogelyk boven water gekomen
zyn en lugt gefchept hebben. Want
dewyl het dierlyk lighaam niet veel

zwaar-

(/O De -^^^- TV.'C; Dec.'l;- A'^. vt: p. 30. ge-

wagen' van een Laurens Jonas 17 Jaarep 01^, die

in t water gevallen zynde eerft naa de zesde \yeelc

gevonden , en weer in 't leven berbragc is. En
van eene Margarita .Lwsdotter dié driemaal in 'c

water gevallen. is,> en 'er de eerfte rnale drie da«

gen, de twee' aridéréreizea korter in gelegen
I]eefc, ea gered is. '..' ':
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zwaarder is dan water, zo komen die

Elendelingen eenige malen opdryven,
tot dat hun de ftroom of draaivloed iu

de diepte medefleepu

S. VIL

Uit vergelykinge der Proefondervin-

dingen (§. IV. en VI ) dunkt my dui -

delyk te blyken, dat redenlooze dieren,

onder water gedompeld, geenen tegen-

Itand bieden aan de aangeborene neigin-

ge der borfl ter ademing werkende

(§. IV.3 : dewylze allen , die levend on-

der water gedompeld zyn , water in de
Longepyp hadden ingetrokken ; fchoon
men niet diergclyks ervaart indoode die-

ren ( §. VI. 1-6 . Nademaal nu tot het

langer en korter leven onder water het

grotelyks daarop fchynt aantekomen , of

een dier , of menfch , .zynen adem diep

hebbe ingehaald , of op het laatfte punt
der uitademing zy , als het onder water

gedompeld word : zo kan dit ook zulk

een ongemeen onderfcheid maaken zo
in 't lang als kort leven der dieren onder
water. In 't eerfte geval zullen denke-

lyk de twee honden zyn geweell: die 25
minuten onder water leefden , en in 't

laatfte
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katfle geval de Kat , die 't maar 2 mü
jutten in 't Leven hield (§. VI. 2.) Zo
veele trappen nu , als 'er tuflchen dié

genoemde uitérftens van in- en üit-ade-

minge zyn kunnen , zö veel verfchei-

denhéit van Levensbehoud zal men in

de gemelde proeven moeten ondervin-
den. Teil anderen zal 'er ook veel on-
derfcheid zyn in de menigte des waters j

ter Longepyp ingehaald. De honden
die 't 25 minuten onder 't water hielden

(§. VL I.) hadden wel water in de Maag
en Long; maar de andere hond, die 'c

maar ter zevende minute uithield , had
'er veel waters in (§. VL 4. 3.). Ten
derden Éal dit groot onderfcheid maa-
ken in de verfchynfelen , die men naat

den dood ten aanzien van het hart, eit

long en derzelver bloedvaten onder-
vind. Want het regter hart kanzigvrye-^
lyk door de Long ontlaften , als de Long-
blaasjes door de lugt zyn opgeblazen,'
gelyk door nadere proeven nog blykeii
Ëal : en dienvolgens ontvangt zo wel de
Löngader door den Longflagader het
bloed voor 't linker hart gefchikt, als de
holader het bloed ontvangt van de dee-
len des lighaams te rug komende, en
toor 't regter hart verordend. Men zai

Jr. Deel. G e ém
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dan in zulke dieren, waarin dit plaat!^

Iiad , tefFens ook de hol en Long-ader
eveneens gefield, en de Long door flag-

aderlyk bloed rood vinden (§. VL i.).

Terwyl daar en tegen, als 'er by gebrek

van lugt veel waters ter Longepyp was
ingehaald door den hond, die maar een

vierde tyds der vorigen leefde , en het

regter hart zyn bloed door den Longflag-

^der den Longader niet kond' overgee-

ven , zo moeft het voor 't regter hart in

de holader blyven liaan, en zo aan den
Longader ontrokken worden : als bleek

(§.VL4.)» Of nu eene voorafgaande re-

den van bloedverlies , ofiets diergelyks

,

de oorzaak zy geweeft ,. dat men in 't hart

van de vrouw , die onder water lang ver-

fmoord geweeft was (§. VI.) geen bloed

vond, kan ik, als haarer toeftand on^

kundig, niet bepaalen.

f. VIIL

Laat ons dan , (op hoop van iets te

kunnen bybrengen , ter herftel van eeni^

ge ongelukkigen , die eer zy onder wa-

ter raakten , hunne Long vol lugt

gehaald hadden , en dus in 't geval zyn ,

waar van wy S. V. fpraken ,3 nog eens huB
toe-
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toeftand wat nader befchouwen.De Long^
het hoofd onder water gerakende

,

vol lugt zynde, die niet vernieuwd of
door uitademing gefpild word: zo zal

deze opgeflotene Lugt zich door dé
warmte van de borft laaten uitfpannen 5

ze zal de Longblaasjes opgefpannen , en
de bloedvaten in dien verlengden eu
uitgerekten ftand houden ^ datze hec

bloed vrj-elyk zullen doorlaaten. Als
de Long dan altoos in dien opgeblazen
ftand kon blyven, zou het leven kunnen
voortduren. De Heer Hook(/), naa
dat hy een hond de borfi: had weggebro-
ken , en een pyp geftoken in de afgefne-

de Longepyp , blies eerft de Long op ^

en liet ze dan weder uit zichzelveneder-
vallen , en deed zo , door herhaalde be-

weegingen , het dier meer dan een uur'

ieven. En om dat veelen der geleerde

Aanfchouwers meenden , dat deze be-

weeging der Long ten leveil volftrekte^

lyk nodig was, zo dat de omloop des
bloeds met die beweeging zoude ophou-
den; te meer dewyl de hond flraks in

ftuipen verviel als de long neergevalleii

was

CO Journal des fcavans de I'année lóó-'. pap

Ce 2
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was en zo eenige ogenblikken bleef

leggen : zo liet hy een tweede blaasbalk

aan de eerfte met een daartoe bereid

werktuig vaftmaaken^ Vervolgens door-

ftak hy overal de buitenfte oppervlakte

der Long meü een fcherp gemaakte punt*

van een pennemes ; en liet door eeneii

anderen de tweede blaasbalk werken r

hierdoor wierden de longen in eenen
eenparigen opgeblazen ftand gehouden >

terwyl 'er gedurig zo veel lligt wierd in-

geblazen, als 'er door de geftokene gaat-

jes van de Long wegvloog. 1 erwylze

dus eenigen Tyd voortgingen met blaa-

zen bleef de hond met heldere oogen in

ruft leggen, en zyn hart floeg regelma-

tig; doch zo dra men ophield met bla-

zen, en de Longen toegevallen zynde

in ruft bleven , verviel de hond in ftui-

pen , als ware hy op 't punt van fter-

ven ; en kwam wederom by , als men
zyn Long weder begon in te blazen.

Ten blyke dat het k-ven kan vaortdmen

als een 'veerkragiige higt de Long in eencn

eenparigen opgeblazen Jtand kan koidden.

Maar dit is zo niet , als een menlch

onder water ligt , fchoon wy hier zyn

Long nog in eenen opgeblazen ftaat

ftellen. Want veele Proef-ondervingen

vaa
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"^an my , in navolginge van den Heer
Hales (/è) gedaan, toonen dat als deze
lugt niet ververft word, -zy do©r de
veerkragtelGOsmakende dampen der

Longe te ved van haare veerkragt ver-

liell, om de Longblaasjes by aanhou-

denheit opgefpaonen te houden : ten zy
dit menföh,dat door de voorgaande inade-

ming ligter is , in zyne angfl: , door 't flaaii

van handen ofvoetenjnu en dan weder bo-
ven water kome , en dus op nieuw verfche

veerkragtige iugt inademe ; of dat hy 's

winters met zyn hoofd onder tegen een
yffchors lloote en ftaan blyve , daar zich

lugtbellen byeen verzameld hebben (/);
of dat het water nog eenige veerkragtige

lugt uit of door zyne poriën na de Long
wilde doorlaaten , genoeglaam om de
veerkragtelooswordinge der lugt door
de dampen der Long tegen te gaan ( w2 ).

Ten

(k) Groeijends ÏV^egkunde de io8'^* en iio^' on-
dervinding.

( / } Zodanig een geval verhaak Joh. Kunkeliüs
Mifc. N. C. dec III. A. 6 ^ •], obj. 71. van eenen
visfcher, die zo drie dagen lang onder een fchors
ys geftaan heefc , en 'er uitgehaald , en na zyn
toelland gevraagd zynde, antwoorde, gants wel.

(m) Aan merkelyk is het geval , 't geen de Heer
Joel Langelotte verhaalt QMifc. Nat. Cur.Dec, T,

A, \i.p. ^o.) van een Tuinman oud 47 jaaren , dig

Cc 3 eenep
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Ten minften , zo lang de inwendige

warmte de lugt in de Longepyp en

Long nog een agtfte van haar geheel

l<an uitfpannen («)' ^^^ ^^ koude des

waters geholpen door de poging van de

natuur om de borft te beweegen , dezel-

ve beurtelings vernauwen , zou men
nog al eenige doch zeer geringe bewee-

ging van de borft en Long mogen onder-

ftellen , voor eenigentyd genoegfaam om
her hart in beweeging te houden. Want
als de Lugt in Long en longepyp be-

flooten, door 't een of ander der aange-

haalde middelen en wegen niet wordt,

vcrvericht , kan 't niet anders zyn of
dezelve zal haare veerkragt verliezen ,

en niet in ftaat zyn zich zo fterk als vo-

ren uit te zetten; dus minder en min-

ieer plaats beginnende te beflaan , zal

haar

ecnen anderen tragtende te helpen i8 ellen diep

onder 't ys zonk en i6 uuren lang in eenen opge-

rcgten ftand bleef. Uit het water gehaald zynde
was hy zich bewufl:, dat hy onder 't water rtraks

verflyfde, al zyn gevoel verloor, behalve wanneer-

ze zyn hoofd wat te veel met de haak troffen waar

mede zy >hem zogte; en dat 'er, zo draa hy onder

water kwam , een lugtbel uit zyn mond tchoot,

die hem bevrydde van de indrang des waters.

Die verbaai kan ftrekken ter ftavinge van 't

geenwe in dit en 't IV''^ §. gezegd hebben.

Qn) Zie Hales Groey. IVêegk. Önd. III.
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't water volgen en in de Longepyp
intrekken, doch niet zo, dat de Long-
blaasjes daarmede vervuld raaken : ver-

mits de Long altoos inzoverre opga-

fpannen blyft, dat dezelve naa den dood
nog op het water dryvende blyve (§. VI).

Zo lang het nog zo verre niet gekomen
is , zal het bloed uit het regter hart door
alle de takjes des Longflagaders , die

door de tuiïchenruimtens der Long-
blaasjes verfpreid zyn,na den Longader
en het linker hart worden overgevoerd^
en 'er dus nog eenige mogelykheit ten

leven overblyven. Maar als 't verder

gaat , zal het bloed in de Long ftilftaan

,

en ftollen : gelyk het was in de Long
van die vrouw , welke eenige uuren on-
der water had gelegen, en door den Hee-
re H A L L E R geopend is (§, VI). Zo
dit beredeneerde doorgaat , zo beant-

woord het aan veele ondervindingen
,

die anders byna niet te verklaaren zyn

,

en ter aangehaalde plaatfe den Hoog-
leeraar Haller fchier onoplosbaar voor-
kwamen. Want hoe zou 't anders mo-
gelyk zyn , dat menfchen zo lang onder
water zouden kunnen in 't leven bly-

ven , of 'er uitgetogen zynde , in 't Ie-

ven kunnen herbragt worden : daar'tze-

Cc 4 kcr
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ker is, dat, zo de Long geheel toevalt,

omdat de lugt de Longeblaasjes geheel
niet meer kan uitfpannen en het water
de plaats der lugt begint te vervangen

,

het regter hart dan ook geen het minfle

bloed door de Long na 't Hnker hart kan
voeren , en derhalve de Long-flagader

en ader van bloede ontzet raaken,ende
bloedbewegingen 't leven geheel ophour
den moet. Men kan niet zeggen dat

het onmogelyk zy zonder ademen te le-

ven : hoe zouden 'er dan menfchen zyn,

die zich , door herhaalde indompe-
lingen onder water konden gewennen

,

het zeer lang aldaar uittehouden :

zynde dit een zaak van de Parelduikers

bekend (0) ; om geen andere merkwaar-
dige voorvallen aantehaalen van men-
fchen, die, fchoon des ongewoon , on-

der water langen tyd in leven en bewe-
ging gebleven zyn (p ). Ook merkt de

Heer

Co) Datze het een quartier uurs onder water hou-
den zie de Pbil. Tranf. N° 43 ,

ja een half uur Die-
merbroek Op. Cap. de Refpir.

(p) jOH. KuNKELius Mi/c. N. C. dec UI. A.
VI éf vil. obf. 71. verhaalt van een Schilder die uic

een fchuitje gevallen zynde, ftaande na den grond
gezonken was , en naa agt dagen lang gezogc te

jayn gewfef]; , eindelyk levendig wierd opge-
haald.
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Heer Winslow (^} aan, dat men 't

<eenigen tyd kan uitharden met dezelfde

Lugt op en neder te ademen. Of nu
|iet Eiropde gat in 't hart in de zulken

openftaa, behoeve ik hier niet, daar ik

van gewpone gevallen fpreek , t'onder-

zoeken. Te meer dewyl de menfchen

niet bevryd zya van verdrinken, wier

eironde gat in 't hart openftaat (r); en

dit dan in volwafTenen zeer veel te

nauw is om eene zo genoegfaame me-
nigte bloeds doortelaaten , als 'er ter on-

derhouding van 't leven nodig is. Of
nu

haald. En van een Jonj^eling , oud 24 jaaren,

die uit een fchuic in 't water en op den grond ge-

zonken, ifoo fchreden ver gegaan is na de plaats

van waar hy 't geroep zyns zufters duidelytc hoor-

de. Om niet van andere gevallen te fpreeken te

voren reeds in de aantekeningen gemeld.
(^fl) Mem. de l'Ac. Roy. 1738. p. 96, 97. pfc

heeft pok Cheselden ondervonden in een hond,
die de beweging deed van ademen, naa dac zyn
Longepyp was toegebonden Anat. p. lof.

Doch als men de borft onbewogen houd zonder
jneer in- of uit- te ademen, zo word de pols eerft

verfneld. Zo ge volhard , wykt ze ; eindelyk voelc

jnen de pols niet meer: dierhalve de ademhaling
verminderd zynde, word ook de kragt van 't hart

naar evenredigheit minder.
(r) Zie RoEDERER 'Anatomifche bewyfe von er-

ftikten Leuten Hamb. Mag. 17''» Deel bl. 293—296,
Littre Hifi., de. l'Ac. Roy. lyoo, obf. 13.

Cc 5
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nu de diepte der indompeling in 't wa-
ter iets toebrengè om het leven te ver-

korten , durf ik niet bepaalen. Want
fchoon het waar is , dat by voorbeeld

iemant die 33 voeten onder water ligt

,

met eene dubbelde perfing als die des

Dampkrings is , geperft word , en de
lugt in zyne Longepyp en Long in de
helft der ruimte , die ze te voren be-

floeg, word ineengcdrongcn : zo neemt
ook tevens haare vecrkragt toe , en
houd de lugtblaasjes der Longe, met
eene dubbelde kragt uitgefpannen.

§. IX.

Schoon 'er dan eenige vergoeding van
ademhalinge mogelyk zy ter onderhou-

dinge van een zeer flauw leven in men-
fchen of dieren , die onder water ge-

raakt zyn, zo is nogthans zo even ge-

bleken , dat het bloed geene zo vrye

doorgang door de Long vind , en dat

dienvolgens de Holader inzonderheit

van het terugkeerend bloed na 't hart

moet opgefpannen worden.

Ten anderen , alzo dan ook de Krop-

aders het aderlyk bloed van 't hoofd

niet vryelyk aflDrengen , dewylze zich

moei-
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moeilyker in den Holader ontlaflenjcn

het water niet alleen door zyne koude
eene toetrekking maakt, maar ook fler-

ker op de hals perft, moeten de her-

zenen door de opfpanning der vaten in

dezelven grooter drukking leiden. Te
meer dewyl de koude en perfing des wa-

ters de vaten der ledematen meer ver-

nauwd , dan die , welke door een herfen-

pan gedekt zyn. Dus is dan ook een

Drinkeling ev^en als iemant , die in eene

diepe flaap valt §.I. 14: dewyl't bekend

is , dat iemant , wiens hertenen gedrukt

worden, in flaap valt. Li het vervolg

zal blyken, hoe groot een kwaad hier

door fomtyds geboren word.

Ten derden moet om dezelfde reden

het aderlyk bloed na de buik en borft

,

welke haare warmte 't langll: behouden,
vergaderd worden , en niet alleen voor
't hart maar ook in den Poortader, en
dus ook in den Lever en de andere

buik-ingewanden fl:ilfl:aan , de zenuwen
van 't Hart (j-) en buik-ingewanden druk-

ken: 't geene dus een zeer traage be-

wee-

(s) De ooren van 't hart. waarover de zenuwen
ioopen,zyn ook in flangen , onder water gefmoord,
zeer fterk uitgezet. Zie Redi de 'jiperis. p. lo.
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weeging in 't hart en pols (/) , en eene
ophouding der wurmsgewyze bewee-
ging van maag en darmen werken moet.
Dewyl ook met de gantfche opper-

vlakte de bloedvaten van het lighaam te-

gen 't koude water aanftaan, zo moet het

bloed eensdeels zeer bekoeld , door de
Iterker perfinge van eenige voeten wa-
ters na de warmer inwendige deelen van
buik, borft , hoofd, opgedrongen, al-

daar vergaard , verdikt, en ter vereifch-

te doorftralinge ongefchikter gemaakt
worden. — Wanneer dan alles gelyk

ftondjzouden menfchenjwier bloed zwaar

en dik is , veel eer nood hebben om in

't water te fmooren , dan wier bloed le-

vendig en vloeibaar is. Zou men daar-

om niet mogen denken , dat de Jongen

(§. L) van 't laatfte foort geweeft zy.

. Dewyl dan de koude zo veel bybrengt

om het bloed te verdikken , hoe on-

voorzigtig doed men dan , dat men die

ongelukkigen , zo nat en zo koud als zy

zyn , behandele even of hun dit niet

deeren konde (§. III.) ?

Dus worde ik als by de hand geleid

ter

(f) Vergelyk de 114 de proefondervinding vai

Hales groeijmie JVecgktmd.
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ter nafporinge van 't gene men met
eenigen grond van hoop kan in \ werk
Hellen , om zulke ongelukkigen in dien

nood den nodigen byftand te doen , en

van den anderfms onvermydelyken dood
te redden.

§. X,

i) Het allereerfte en wettigde gevolg,

dat uit het vooraf beredeneerde voort-

vloeit, is dat men onvoorzigtig met zy-

nen evenaafien te werk gaat ^ met
hem onder water geflikt en omgehaald op

den oever of kant van 't water voor

dood te laaten leggen zonder bekwaame
middelen te beproeven om hem van
den anderfms zekeren dood te redden.

En alhoewel het waar mogt wezen , dat

fommigen wederom van zelf zyn byge-

komen , dit verfchoont het verzuim aan

onze zyde niet.

2) En vermits in de zodanigen de
bloedloop geftremt , de Long ter inade-

ming onbekwaam , zwaar en verdikt

bloed in 't hart. Poortader, en her-

fenen vergaard , en het zenuwgeflel ge-

drukt en gevoelloos is , en alle werkin-

gen van in- en uit-wendige deelen onzes
lig-
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lighaams , voorzoverre ze alleen van de
beweeging des bloeds en zenuwen af-

hangen, ophouden: zo dient men met
alle omzigtigheit te werk te gaan , om
de nog maar even flikkerende levens-

lamp niet geheel uit te doven.

3) Ik zoude dan in de eerfte plaats

,

zorge dragen om dezelve in een naaft

gelegen huis met het aangezigt voor over
te laaten dragen , en eer men ze dus
verdroeg nog eerft zagtjes de boril: druk-

ken, ofzig dus door 't een en 't ander nog
eenig water uit de Longepyp j of uit de
Slokdarm mogt willen laaten ontlaften

,

dat door fchokking de Longepyp mogt
overkroppen. In huis zynde zou-
de ik , terwyl men een bed ter dege
warmde, en, als 't mogelyk was, een
1bad van warm water toebereidde , voor
een goed vuur hun de natte klederen uit-

doen , zorgdragende dat men hun voor-
over hield ; en onderwyl met warme
drooge doeken buik en borlt verwarmen,
de hals zagtjes drukkende en met warme
doeken verwarmende : ten einde alles

wat mogelyk is bytebrengen , om het
water dat in de Longepyp en Slokdarm
zyn mogt, uit te lokken , en dus dehinder

tiiflen voor de volgende bezorging der

vrye
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vrye ademing wegteneemen, en onderwyl

de vloeibaarheit des bloeds te behouden.

Waartoe ook dient den mond, indien

dezelve te ftyf gefloten is , opentebree-

ken,en, met iets tuflchen de tanden te

Hellen , open te houden.

4) Dus zo veel in ons is de beletfe-

len ter ademtogt weggenomen hebben-

de , moet men zorge draagen dat hec

bloed in zyne vloeibaarheit herfteld , en

in de bloedvaten , die van 't hart het

verfte zyn afgelegen , ruimte gemaakt

werde , ten einde het hart in beweeging ge-

zet zynde, in ftaat zy de bloedflroom van

zich af en elders heen te leiden , op dat

het zelve door onze onvoorzigtige han-

delingen niet nog meer overltelpt raake.

Ten dien einde zoude ik een lauw

bad ( -y ) , waarin de Lyder tot aan de
hals toe gezet wierd , in de eerfte plaats

verkiezen : want in een bad , dat iets

meer dan bloed lauw, flel 100 gr. op
ëen Thermometer van Prins, warm is,

zulien aanftonds de bloedvaten , en in-

zonderheit de aders , die meeft over de
oppervlakte van 't lighaam verfpreid

lig-

('t;) De goede uitwerkingen der warme Baden in

deze gevallen , vind men van den Heer Kündmann
aangemerkt Aci. Phyf. Msd, N, C. vol. vu. ohf. 1 24.
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liggen, als zo veelevergaderbakken kun-
nen worden van het bloed , dat te voren té

veel voor 't hart , in den Poortader , erf

herfenen heeft llil en opgehoopt ge-

Haan (§. IX). En dê lenige Zagte warm-
te zal eene gepafte vloeibaarheit aan de
bloedftroom geeven.— Terwyl het Bad
hl deze evenmatige warmte door heet

water gehouden word, zoude ik zagte

vryvingen (a) over, en op en neer-per-

fingen van de borft aanraden , ten einde

de Borftfpieren ter ademing , en wel al-

lereerft ter uitademing' aantezetten
;'

want door zodanige op- en neer-druk-

kingen , die voor een ogenblik de bord!

en long vernauwen en ftraks weer ruim-

te geven , word i ° de uitademing nage-

bootft : dat in de allereerfte plaatfe no-

dig is om alle fchuim uit de Long opte-

brengen , 't geen ter vtye infchietinge

van lugt in de Long eenig belet mogt
doen (§; VI.) ; en ten anderen om dus

de Slokdarm ook zyn ingeflurpt water

beter te doen opgeven , 't geen dé Lon-
gepyp overkroppen mogt (§. I f 2)^.

In gevalle het in zodanig e^n bad kon-*

de'

(x) Van 't nut der vryvingen en baden, zi'ar'

HoFj^NN Med. rat. Part. ï. pag. 78.
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de gefcliieden , zoude ik ook zagte vry-

vingen der ledematen neerwaarts laaten

doen om wel den loop des flagaderlyken

bloeds van 't hart af behulpfaam te zyn,
maar 't bloed na 't hart door de aderen

•teruggaande wat te vertraagen. Bovendien
zou men tevens eene zagte vryving op
de buik kunnen doen , om het bloed

van net en darmen in het famenftel van
de Poortader opgehoopt (§. IX.) dat

meeft gelchikt is om te verdikken en
geheel zyne vloeibaarheit te verliezen,

in beweeging en vloeibaarheit te hou-
den.

Indien men geene gelegerfheit heeft

om een warm bad te verzorgen , dienc

de Lyder naakt uitgekleed in een warm
bed met het hoofd wat verheven en op
zyde gelegd te worden. En zo men hec
beften van dien Lyder behartigt, dienen
een oftweegezondePerfoonen zich meeft
naakt uittekieden,en tegen denzelven aan-

teleggen ; of, zo 't één menfch alleen

doet, zich over hem uittefpreiden (0):
op dat alle deszelfs ledematen ja 't gant-

fche

Cy) Aanmerkelyk is 't geval, 'c geen men ver-
haak vind 1 Kon. IV. van den Jongen der Su-
Damicife VroLuvej (fchoon hy na ten zwaar klus-

IK Deel Dd
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fche lighaam verwarmd worde. Terwyi
dit alles bevorderd word , moet men
vooral niet vergeeten te doen, 't geen
by het bad is aangemerkt , inzonderheit

de gemelde vryvingen , en de op- en
neer-drukkingen van de borft, tot voor-

gemelde einden (z).

5) Vermits wy (§. VI.) gezien hebben
dat het de belette ademhaling is , die ge-

maakt heeft , dat de Bloedloop in de
Drinkelingen moet flil {taan ; en de lugt

nog in de Longepyp befloten allengs

haare

gen over zyn hoofd, den geeft gaf, en dus niet

in ons geval ftond>} dat zich Eliza op den Jongen
nederleidde , den mond op des Jongens mond,
oogen op oogen, handpalmen op handpalmen , en
zieh over hem uitbreidde, zo dat des Jongens vlees

verwarmd wierd. Dat daarop Eliza wat heen en
wéér gegaan hebbende , weder op 't bed klom ,

deed als boven, en dat de Jongen zevenmaal be-

gon te niezen en zyne oogen opende. Men kan
ten minden uit dit geval leezen hoe natuurlyk de-

ze manier van doen veel toebrengt om 't lighaam

te verwarmen, 't bloed vloeibaar, en 't leven mo-
gelyk te maken.

(z ) Voor eenige jaaren is een jong heer van 20

iaaren,in de Maas verdronken zo men dagt, weder in

't leven herbragt, fchoon reeds voor dood by 't wa-

ter nedergelegd. Men leidde hem naakt in een warm
bed tuflchen twee naakte menfchen ; men warmde.

en vreef hem de borft ; binnen een uur tyds

voelde men beweging in 't hart; en hy is wederom
bekomen.
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haare veerkragt verliefl , zo datze ter

uitfpanninge der Longe onbekwaam en
op den duur niet in flaac is het water

uit de Longepyp te weeren (§. VllI):

lo is in de eerfte plaats nodig eene na-

gebootfte uitademing te maaken. Dier-

gelyk eene flauwe nabootfing heb ik

reeds aangehaald met beurtelings de borft

en buik met een platte hand te perfen.

Hiertoe zoude ook de inblazing in den
aarsdarm kunnen dienen, gelyk in ons
geval gedaan is (§. I. 11.): voorzoverre
de darmen opgeblazen zynde het mid-
delrif na de bord toe opdringen , en
dus de Long geperfl zynde mogelyk
nog eenig fchuimig. water (§. VI.) ter

Longepyp mogt uitdryven. Maar die

alles te vergeefs beproefd zynde, moet
men de inademing zien te verwekken i

want zonder deze moet het hart flil-

flaan (§. VIII). Den mond dan
, gelyk

gezegt is, geopend, en de Tanden van
elkander afgehouden zynde , is het befte

en gereedfte middel , dat een perfoon

,

naadat hy zynen adem diep heeft inge-

haald, de Neus toeknype van den ge-

ftikten , zynen mond legge op des ge-

ftiktens mond, en zo diep uitademende,
de Long tragte opteblazen. Een ander,

Dd 2 min-
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minder bekwaam middel is een blaas-

balk
, gedoken in de neus of mond vaii

den Lyder. waarmede men onder bc-

hoorlyke toeknyping van neus en mond

,

de Long tragt opteblazen. Een be-

ter middel is een opgeblaze osfe- of
varkens-blaas , waaraan by 't pypje, waar-

mede dezelve word opgeblazen , een
halsje is gebonden , die den mond des
Lyders fluit , en maakt dat de neus ter

ftoppinge des monds aan de blaas niet in

den weg is. Dit halsje dan in den mond
des Lyders gefloken , en deszelfs neus
toegehouden zynde , had men flegts

zagtjes op de blaas te drukken , om de
Long op te fpannen : want als men dit

te hard deed, hep men gevaar de lugt

door de Long heen te perfen ( a). Doch
vermits de uitzetting der Long de voor-

afgaande uitlpanning van de borfl volgt

(§. IV) : was het beft , dat men de borft

eerft tragte opteligten , met een zui-

ger van nat Leder op de borft gezet;

op hoope , of de lugt in de Long wil-

de infchieten , waar toe de enkelde op-

blazing Veeltyds niet voldaan heeft Qby
Naa-

(fl) Hales Groéij. TVeegk. II2^ oncl.

(tj Zie de Anatomifchcn bewyfcn en Medicini-
Ichea
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Naadat men dus getragt heeft de Borft

tiittezetten , moet men wederom met
een platte hand zagtjes de borfl: en buik

op- en neêr-perfen; vervolgens de borft

wederom tragten opteblazen : ten einde

dus door herhaalde pogingen zo veel

in ons is , alle vlyt geduldig te beftee-

den , om de Long en zo het hart in wer-

king te brengen,

§. XI.

Vermits in dit geval met den Jongen
een gants half uur met rollen, vryven
en warmen vergeefs gefpilt is , en 'er

geen twee minuten verliepen , dat na de
opblazing van de darmpyp zich aan-

Itonds eenig Leven openbaarde, en 'er

vcele diergelyke voorbeelden (^), van
eenen goeden uitflag gevolgd , aange-

haald worden: zo heb ik nodig gekeurd
.nog

ijchea bcobagtingen von crflikte Leuten door der»

Kccre loii. Roederer in 'c Hamburger Maeazvn
XVH. Deel.

.

(c) De Heer Dierevêlle , ^03». d'Acadie. p, 190,
zegt , dat de Acadiërs dezerwyze de onder water
verfmoorde menfchen wederom te regt brengen.
Programma de fufcitandis bominibus fubmerjisy cum
Notis Behrens.

Dd 3
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nog iets daar op ftilteftaan. Ik heb zo
even aangemerkt wat die opblazing ter

bevordering der uitademinge werkt Of-

ze de wurmswyze beweeging in de Dar-
men zal opwekken , kan ik niet bepaa-

len. Maar 't is zeker dat men daartoe

gegronder hoope heeft , als men heete

Tabaksrook in de Darmen blaafb : want
zo worden tevens de Darmen geprik-

keld, en 't Zenuwgeftel, zo 'er eenig

gevoel in overig is, aangezet, om de
gemelde wurmswyze beweeging opte-

wekken. In zo verre is dit een zeer ge-

paft middel , dat wy zeer aanpryzen : te

meer dewyl men , dit doende , den Ly-
der op de buik moet leggen; die geperft

zynde de Long opdringt; en dus alles

^ famen werkt om voor alle dingen eerft

de uitademing en uitwerping van 't

ichuimig vogt uit de Longepyp , en 't

water uit de Slokdarm , te bezorgen.

Maar dit gedaan zynde mag men 't hier-

by niet laaten beruften , als zich daarop

geen Teken van Leven openbaart : men
moet de Long wederom tragten uitte-

fpannen , 't zy met het optrekken van

den zuiger van nat leder gemaakt, dat

het .beft is , of de Long zoeken opte^

blazen ; dan kan men weder op nieuw
"^

't
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't genoemde middel beproeven , en daar-

op het opbeuren van de borft, of op-

Wazen van de Long weder laaten vol-

gen, op hoop dat het hart dus weder

in ftaat geraake zyn bloed door de Long
na 't linkerhart overtedragen, en 't be*

zweeken Leven optewekken.

§. XIL

Met voordagt heb ik van de opening

der Lugtpyp gezwegen : want ik oor-

deel datze op zich zelve van geenen

dienft is dan om gemaklyker de Long re

doen uitfpannen of opblazen f^); dat

ook op de bevorens gemelde wyze vei-

liger gefchieden kan : behalve dat 'er te

veel tyds verloopt eer men iemand vind,

die daar toe bekwaam is , en onderwyl het

nodige verzuimt, dat men by de hand
heeft

Ik heb ook geen gewag gemaakt van
alle andere vergeefs tydfpillende, en nut-

te-

id) Vefalius 1. VIL p. §24. toont dat zo een dier

onder water verllikt word , en men daarop aan-

ftonds de Lugtpyp opent en opblaaft , 't zelfde
•we-der in 't leven komt. Highmori dJ/g. an, p. 190.

Mayow ds Re/p, p. 242. 262.

Dd 4
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telooze middelen , die men oudtyds en
nu noch by overlevering in gebruik
houd Men hong weleer de verdronke-
nen by de beenen op , om 'er 't water
uit de keel te doen loopen. Maar dit

is vrugteloos: want het water, dat zich
in de Longepyp mogt bevinden, zal'er

zo min uitloopen , als water , dat in de
enge bals van een verwarmde fles is op-
getrokken , uit de fles zal loopen , als men
die met de hals om laag uit het water op-
haaid: de lugt door haare veerkragtin de
fles , en van buiten door haare zwaarte

en veerkragt werkende , zyn in even-
wigt ; 't geringe water dat in de hals van de
fles is, en er mede famenhangt, kan
door zyn zwaarte zich die uitgang niet

bezorgen ; en wel des te minder hoe de
eeniglins warmer lugt in de fles tyd en
gclcgenheit hcefl: ineentetrekken onder
't bekoelen. Even zo min kan het op-

hangen aan de beenen dien vryen uit-

loop van eenig vogt in de Longepyp
veroorzaken ; zy kan niet anders dan

de vrye teruggang des bloeds uit de
herfenen tegengaan , fchoon derzelver

bloedvaten reeds te fl:erk zyn uitgefpan-

neh (§. X). Is dan 't ophangen by de
voeten voor gezonden gevaai'lyk ? Waar

toe
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toe dan tyd gefpild met onbekwaame en

fchadelyke middelen?

§. XIII.

.. Men rolt nu doorgaans zulken niet al-

leen , die onder 't water zo ver gefmoord
zyn als onze Jongen (§. I. 4.) met de

buik over een Ton , met oogmerk , om
' er die ingebeelde Plasfen waters , dieze

zouden ingeflurpt hebben,te doen uitgul-

pen; en de Long van water te bevry-

den. Maar men kan uit het reeds ge-

zegde , en de ondervindinge , die de ver-

hoopte uitkomfl tegenfpreekt , genoeg
opmaaken , dat het dwaasheit is zich

daarmede optehouden. En hoe dwaas

is 't , dit by menfchen te doen , die nog
geluid kunnen maaken , en ons met het

zelve toeroepen , datze geen water in

hunne Longepyp hebben ? En wat fcha-

de , bidde ik u ! zal een weinig waters ia

de Maag doen, die gewoon is plasfen

te bergen. En zyt ge van oordeel dat

dit mogt fchaden , zo zultge de keel met
een veder kittelende, beft uw doel be-

fchieten. Maar is de drinkeling zo ver

heen, dat men aan zyn Leven twyfelt?

welk eene dwaasheit, om hem dan nog
Dd 5 met



426 Over de VERSTIKKINGE

met de buik over een ton te rollen ! 't

ware te wenfchen , dat men geene voor-

beelden wift bytebrengen , waarby men
zo lang had gerold, dat Lever of Mild
gekneusd zynde,het bloed terkeeleuit-

vloog, en dus de Lyder fpoedig uitzyn

lyden geraakte.

Het ware nog beter den drinkeling

liever aanftonds voor een goed vuur op
zyn fchoot voor over te houden, en
aanftonds een Tabakspyp in 't fonda-

ment te fteeken , en de Tabaksrook ter

darmpyp in te blazen (§. Lu. en §. XI)
en verder te doen 't geen ons de natuur

der zaake aan de hand gegeeven heeft

(§. X.).

§. XIV.

Als 'er eenig teken van Leven is kan
het niet dan dienftig wezen Niespoeder
of Snuifcabak in de neus te blazen , op
hoope dat de Lyder aan 't niezen raake

,

en zo het water dat in zyne Longepyp
wezen mogt , uitdryve (

e
). Maar 't

zal weinig baaten dit te beproeven , als

'er

' (e") Niesmiddelen worden door verfcheidenen

aangeprezen, zie onder andereüTa&vsTOi^ de Refp.

p. 66.
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'er geen teken van gevoel overig is. Ik

agtenogthans dit middel beter dan hoeft-

verwekkende, uit azyn alleen ofmet prik-

kelende dingen daarin beflaande: want

deze ten monde ingegooten kunnen van

de werkeloos en gevoelloos gewordene

fpieren van het flrotten hoofd niet wor-

den afgeweerd , zo datze meer dienen om
den Lj' der nog maar verder te doen flik-

ken dan hoeft te verwekken. — 't Zelf-

de moet ik zeggen van alle de ingego-

ten geeftryke vogten. — Ik weêrfpreek

ook niet , dat men vlugge zoute of
geeften onder de neus houde. Doch
als iemant reeds zo ver heen is , dat hy
de reuk in de neus kan optrekken , zal

hy zonder die wel bekomen ; en kan hy
't niet doen : zo doet men niet dan ver-

geeffe pogingen. Wil men denzel-

ven met geeftryke dingen vryven : ik

vind dit zeer goed, maar voor al dat

men den Lyder voor over legge en met
warme handen rondfom de borft en
buik vryve , dog de Ledematen na be-

neden (§. X). Wil men verwarmende
Clyfteeren zetten : 't is wel, verzuim m^aar

geenen tyd om de andere middelen te

doen , daar men met grond hulp van
wagt (§, X.). De korfte en befte Clyfteer

is
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is de heete Tabaksrook. — Maar men
moet zich wagten van brandende Zwa-
vel onder de neus te houden ( ƒ). Eeni-
ge druppels geeft van Sal ammoniak, in

de neus gedrapt ofgefpoten, zouden ter

opwekking des ongevoelig geworden Ze-
nviwgeflels mogelyk kunnen dienen Qg ).

§. XV.

Maar als men zodanig ecnen ongeluk-

kigen in 't Leven als herbragt ziet, moet
men dan verder ftil zitten ? Ziet men altyd

alles zo voor den wind gaan als by on-

zen Jongen (§. I. 15.)? die geen het

minfle kwaal tot noch toe heeft over-

behouden : geheel niet. Veelen zyn
'er, die uit het water getogen , Ichoon

nog niet onder water verfmoord , nog-

thans, naa datze t'huis gebragt , voor een

goed vuur gehouden of in een warm bed

gelegd zyn , weinige uuren naderhand

den geefl geeven. De Zweden zegt de
Heer

(f) Dat het gedaan word blykt uit de J^a Pbyf.

Med. NI C. vol. vu. obf. 124. De fchadelykheic

daar van zie 'm\AM,v.s groeijende Weegk. ii4'^"« ond.

(g) Een Jongeling zou hier door langen tyd naa

dat hy in 't water gefmoord fcheen, opgewekt zya

'm Mërcurio HelveticQ i-j'^s.
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Heer Langelotte Qj) , zeggen by on-
dervinding te hebben , dat niemant der
onder water gezonkene menfchen be-

houden word , die men aanftoncts aan

de vrj^e lugt blood flelr. Daar is eeni-

ge reden voor; want het is nodig om
zo veel in ons is de uitademing eerft

aantezetten, niet de inademing (§. X.3.4.):

ten einde door eene te fchielyke inade-

ming niet fomtyds eenig water , ('t zy
het in de Longepyp ffcaa als water of

, fchuim , of in de krop van de Slokdarm
zitte) verder in de Longepyp infchiete

en de verftikking vergroote ; of dat , als

de inademing te fchielyk verwekt word,
het verdikte bloed , dat voor 't regter-

hart Itaat, in de Takjes des Longdag-
aders ftroppe , en zo 't hart ftil ftaa.

Nogthans gaat dit niet altoos door als

iemant maar korten tyd in 't water gele-

gen heeft: want dan zal hy, op deTogt
van een doorgang gehouden, fomwyle
aanftonds door de lugt bekomen , die

in zyne Longepyp infchiet : ingevalle na-

mc-

{j&) Mijc. N. C. dec I. A. vr. p. 30, hierom ,

zegt hy omwindenze den verdrinkeh'ng aanftonds
met een Laken , en laten hem allengs voür een
matig vuur bekomen.
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melyk de Longepyp geen water heeft

opgenomen , en de Borftfpieren en Mid-
delrif niet ongevoelig zyn. Wat daar ook
van zyn mag, ten minden kanmen vrye-

lyk befluiren , dat het bloed van ver-

ftikten, reeds zo verdikt voor 't hart

ftaat , dat zo de Long door eene fterke

opblazing te veel uitzetten kon , en zich

't hart daarop beweegen ,de Longvaatjes

door te veel verdikt bloed te fterk uit-

gerekt zynde , uitfpattingen van buiten-

vatig bloed ontftaan konden, die de Long-
vaten nog meer perfendCjgrooter oorzaak

geeven zouden tot eene verdikking:

gelyk men iets diergelyks vind in zwaa-

re Long-ontftekingen ( /
). Ja zelfs dat

het geronne bloed terkeeleuitfchiet(Q.

Bovendien ftaat de bloedloop in de
buik-ingewanden genoegfaam ftil ; en in-

gevalle het aderlyk bloed dat van de
Milt

(Q Zie Halleri Patbolog. ohf. XIV. Boneti 5"^-

pulcr. Anat. Cap. de pleuritide &c.
(k) Zo vind men verhaalc van Kü^'DMANN ASt^

Phyf. M. N. C, vol. vu. obf. 1 24 , dat iemant dron-

ken verdronken en voor dood na huis gebragt en
in een warm bad gezet zynde, bekomen is, doch
in de flaap van de daarop volgende nagt gedurig ge-

ftoort wierd door een hoeft, waarby geronne bloed
uit de keel fchoot, en dat hy nog 's morgens ten ƒ
uure flikte en ftierf.



EN VERSTIKTEN. 43Ï

Milt komt , niet zo zeer dat van de

poort ader verdunde, dat men by bevin-

ding in die beide vaten na den dood het

bloed nog vloeibaar vond, niet tegen-

flaande het in de aders van 't lighaam

,

byzonder van de darmen, zeer verdikt

is (/): zo zou men met reden mogen
befluiten , dat fchoon al het hart weder
aan de gang raakte , zulk bloed , dat reeds

te veel verdikt zynde na 't hart gevoerd

word , verftoppingen in de Longen ,

bloedproppen [^Polypt'} in 't hart, na-

derhand zwaare verftoppingen in den
Lever , zo veele oorzaaken van een

fchielyken of langlaamen dood , zoude
moeten veroorzaaken.

Dit niet alleen , maar vermits het bloed

by verftikten of onder water verfmoor-

den altoos bevonden word de vaten

der Herfenen , inzonderheit de aderlyke

in de plexus Choroideus, uittefpannen

,

en zo natuurlyk eene ongeregelde druk-

king in 't Zenuwgeftel te verwekken

:

zo vind men ook wel, dat jonge men-
fchen , die noit te voren de vallende

Ziekte

(n Zie de waarnemingen over de Ziekten van
't hart door den Heerc Mkckel. Hijl.de l'Jc, Roy.
de Sc. a Berlin l'Annés i7j"0.



432 Over '^de VERSTIKKINGE

Ziekte hadden , ze kregen , nadatze te

lang in 't water hadden gelegen , en te

ver heen raakten , eer ze gered wier-

den (?»).

g. XVI.

"-i -Wat moet men doen om die gevrees-

de onheilen voortekomen ? Ik antwoor-
de , naa dat men den Lyder eene zagte

warmte van een bad of bed , zagte vry-

vingen der Ledematen nederwaarts, heeft

laaten genieten : zo dient men te maaken,
dat het hart niet te veel door 't aderlyk

ofte dikfte bloed overftelpt raake, en
de vaten der herfenen inzonderheit niet

te fterk daardoor opgefpannen worden.
Ten dien einde zoude men een goede
Aderlating kunnen doen , beft op de
voeten. Men zou ook de opperfte dee-

len der ledematen kunnen binden om
de te ruggang van 't aderlyk bloed wat
te vertraagen ; waartoe veel mogelykheit

is , om dat de aders oppervlakkig leggen

en

(tn) Zie KuNDMANN, op de aangehaalde plaats,
verhalende van twee Jongens, den eenen van 9,
den anderen van 6 Jaaren, die 'er beiden de vallen-

de Ziekte uit behielden.
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en gemaklyk zich haten perfen. Op
den Krop-ader, ter hoognodige bevry-

dinge van de herfenen , zoude ik even-

wel de aderlating niet aanraden , om dat

men die zonder legging van een band

om de hals, en dus meerder ophouding
van 't aderlyk bloed in de kropaders cri

't hoofd j niet doen kan. — Vervolgens

moet men den Lyder verdunnende war-

me waterdranken geven. Blyft hy by
aanhoudenheit over hoeft , benaude
ademhaling, of pyn in *t hoofd klaagen,

herhaal de Aderladng; houd aan mee
warm dun vogt te laaten drinken; men
vermyde die gewaande vrees , om, als

of de JXiaag door te veel ingedronkeii

water te zeer verkond was , den Lyder
metgeeftryke dranken te willen opbeuren:
teneinde niet hel hart met verdikt bloed
te overftelpen en oorzaak te geeven toe

een fchielyken of onverwagten dood ,

ten minften tot zwaare Stuiptrekkingen

,

of verftoppingen , die den grond ^toc

kwynende ziekten leggen.

§. XVII.

Ik zal het gezegde nopens de midde-
len ter reddinge van Verdrinkelingen by

IPZ Deeii E e een



434 Over de VERSTIKKINGE

een trekken , op dat men met één op^
1-lag van 't oog weete wat te doen , als ie-

mant in 't water valt, om hem van den
nnderfms zekeren dood te redden. Men
fpille dan geen tyd om denzelven aan

de voeten optehangen , ofover een Ton,
boog van een brug , of iets diergelyks

,

te rollen ; veel min hem op de water-

kant te laaten verftyven. Maar tragte

allereerfl, zynenmond, zo die ftyf ge-

floten is, open te maken en te houden
door iets , dat men tusfen zyne Tanden
fteekt. Draag den Lyder voorover na

een bekwaame plaats. Doe hem zyne
natte klederen uit , en houd hem voor
een goed vuur in cenen vooroverhellen-

den ftand, terwyl men gerecdheit maakt
om hem een warm bad of bed te berei-

den. Kan men hem een bloedlauw warm
bad bezorgen: zo zet den Lyder daar

tot het hoofd toe in, en houd het bloed-

lauw. Of leg hem genoegfaam naakt

in een warm bed , en een of twee gants

ontkleede menfehen nevens hem. Vryf
dan m^t warm.e handen of doeken zyn
borft en bovenbuik ; druk de borft en

bovenbuik zagtjes met de beide palmen

uwer handen op en neder; vryf met
warme doeken , en druk zagcjes , de borft

op-
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Opwaarts langs de ftrot, of 'er nog eenig

water uit de L'eelmogt fchieten. Vr.yf ver-

volgens met warme handen of wolle

lappen de armen en beenen van boven
neerwaarts ; leg ook blnclfelen om de
bovenfte deelen van armen en dyën.

Blaas hem de Rook xan een aangeflioké

Tabakspyp in den aarsdarm. Ingevalle

nog geen leven befpeurd word, zo leg

een groot nat rond zuigleder op zyn
borfl , en trek het op by het Touw , dat

door deszelfs midden lleekt , en laat het

dan weder zakken, en boots zo de in-

en uitademing na. Terwyl men dit doet

,

zou men de hals van eene opgeblazene
blaas, (by de opblaaspyp met een hals-

je gebonden , gefchikt om des Lyders
mond te vullen zonder dat zyn neus in

den weg was) den Lyder kunnen in den
mond iteeken , de neus van den L3 der
toeknypen , en met de vrye hand de
buik van de blaas zagtjes drukken , op
dat zo de Long zagtjes werde opgebla-
zen. Of, als men geen blaas by de hand
heeft, zo iaat een byftander, die zyne
Longen vol lugt heeft gehaalt , zynen
mond leggen op dien van den Lyder,
zyne en des Lyders neus met de hand
toeknypen , en zyne ingeademde lugc

Ee a flerk
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fterk uitademen in de Long van den Ly-
der. Het één en 't ander zal met des

te meer vrugt gefchieden , als een ander

onderwyl het zuigleder op de borft op-

haalt. Dit eens en andermaal , tot dat

zich eenig Leven vertoond , herhaald

zynde, zo dient men voorttegaan met
ftoovingen, zagte vryvingen, en zagte

op- en neer-perfingen van bord en bo-

venbuik. — Zo de Lydcr noch niet

bykomt , zo blaas hem eenig Poeder-

zuiker, Snuiftabak of Niespoeder in de

neus , of houd 'er den geefl van Sal. Am-
moniac onder , of giet 'er eenige droppels

van in zyn neus , ofkittel zyn neus en keel

met het bovenfle end van een penne-

veer. — Herhaal dus uwe pogingen met
allen mogelyk geduld. Zo ge dit doen-

de niets wint, zo zyt verzekerd, dat

'er al wat ik heilfaam weet , is byge-

bragt om hem van den dood te redden.

Maar wanneer de Lyder bykomt, en

hy te voren gezond , vol van goed ofvan

zwaar bloed , geweeil is , en geen groot

bloedverlies geleden heeft , zo zuim niet

hem aanftonds een aderlating te doen

,

kan 't zyn op den voet , groot of
klein na vereifch van zaaken of perfoo.

nen. — Geef hem warm dun vogt;

doch
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doch zet zyn bloed niet in beweeging

door wynen ofgeeftn'ke dranken. Bloed-

lauwe baden zyn by herhaling gebruikt

ten uiterften heilzaam.

§. XVIIL

Ik gaa nu ov^r om nog eenige aan-

merkingen te maaken nopens de geval-

len 5 die eene gelykvormigheit hebben
met die der verdrinkelingen.

In den eerjien rang betrek ik hiertoe de ztilken^

dieJukken tutgebrek van veerkragttge Lucht,

'ji'aardoor de Long , om te keven §. V. VIII.),

moet opgefpannen worden. Dewyl het na
eene door proefondervindingen geftaaf-

de waarheit is, dat Zwaveldampen , van
wat foort zy ook zyn , de veerkragt der

Lugt in zo verre vernietigen (n^ , datze

tot het Leven der dieren
, gegrond in de

ademhaling, ja zelfs ter Onderhoiidinge
van een Kaars ofToortslicht onbekwaam
worde (0) : zo kunnen wy begrypen

,

waarom menfchen en dieren door dezei-

ven verftikken, terwyl kaars- en toors-

.4 licht

Cw) Zie Hal es Groeijende Weegk. oiid, 103,
2O4. IC)-.

Co) ibid, ond. iii.

Ee .q
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licht intrekt, kleiner en rond word en
eindelyk uitdooft (;?).

't Gebeurt veelmalen in de ryke Kool-
mynen in 't Noorden van Engeland, dat

de Vlam van de Toorts , kaars of lamp
intrekt en rond word , en eindelyk uit-

dooft. Zeker is 't, dat 'er de menfchen
ook ftraks flikken (^). Men vind 'er

een geval van , in de hdinbur^er Verhande-
lingen (r): een man daardoor verflikt,

viel als duod neder, lag drievierde uurs

|n de Koohiiyn en wierd 'er toen uitge-

dragen ; zyne oogen waren operr, de

mond

(^p) 't Zclulc vind men in de grotto del Cani ^

en boven de gronden in Italië^ waaruit men Zwa-
vel haalt. De dieren daarvan verilikt werpt men
in 't naaflbygelcgen water, waardoorze bykomen.
Doch dit moet men aanftonds doen zo lang zy rog
warm zyn , en het bloed , door de koude na 't hare

gedrongen
,
't hart kan beweegen, en de boril gaan-

de maaken.

(q) Hierom is 'r datMynwerkers,die eenen Ader
fialporen, ziende dat de vlammen hunner lichten

beginnen meetrekken, befluiten dat 'er water ont-

breekt om de lugt te ververfchen. Dies zoeken
zy'c water derwaarts te leiden, of een lugt- en Üook-
gat te maaken door 't wuift heen, daarze vuur on-

der ftooken om een doortogt van lugt te m.aaken.

Alsze dit niet doenlyk vinden, moerenze dien ader
veriaaten , en eenen anderen nafporen. Dit die-

ïienze overal te doen , waerze weder op nieuvv

willen werken.
(r ^ In 't Engels gedrukt A" 1744.
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^lond opgefpert ; 't gantfche lighaam

l^oud; geen pols was te voelen by 't hart

of by de llagaderen; men zag geen de

minfte ademing. — Zie hier van Zwavel-

agtige dampen een veerflikking ontdaan

door gebrek van veerkragtige lugt , die

de long behoort optefpannen. — Wat in

deze gevallen te doen '? Water is 'er in de

Long niet: dies zouden ook aUe de pogin-

gen , in de vorige §. aangehaald , vergeefs

wezen , welke dienden om de uitadem ing

te bezorgen. Men moet dan die alleen

verkiezen , die ter inademing famen wer-

ken; en vervolgens de zulken, die de

overkropping des Harts door dik bloed,

en de uitfpanning der Herien-vaten voor-

komen, en het bloed in eene gefchikte

vloeibaarheid houden.

De Heelmeefter leidde dan zynen

mond op dien van den Verdikten en de

neufen toegeknepen hebbende, ademde,

zo diep hy konde, in des Lyders mond
'en Long. De Verdikte kwam by ; en is

naa een aderlating geheel gered geweeft

van den anderfins zekeren dood.— Vee-

len nogthans van die Lyders behouden
veeltyds hun leven lang kramptrekkin-

gen , en hoofdpynen.

Men kan hier uit zien , hoe zeer zich

Ee 4 wyn-
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wynkopers met het luchten der vaten ïrt

beflotene kelders in levens gevaar ftel-

len ; en hoe men dezelven redden moet.
Nogthans kan men die gevreesde gevol-

gen voorzien en voorkomen. Want zo
zo draa de vlam van kaars of lamp haare

fcherpe punt verlieft , zal men ftraks

eene moeilyke ademhaling gevoelen. Als

men zich dan niet (traks van de plaats

begeeft, zal men in zwym vallen, 't Ge-
reed (te middel is verfche lugt , koud
water in 't aanzigt gefpat, wyn of goed
bier gedronken ; en is men in twyfel of
'er adem is , zo moet men de inademing

bezorgen , als zo even en in de vorige

g. gezegd is (.c).

2) Tot de Zwaveldampen betrek ik

de bhxems: 't is meer dan waarfchynlyk

,

fiat zyjdie van den blixem getroffen wor-
den , zonder dat men merklyke kwetfing

aan hun vind , verdikt zyn door gebrek

yan lugt , die derzelver Longen moet
op

^x) Ik ,zal hiei^ niet fprceken van de andere
doode'yke dampen, die 'er in de Mynen zyn, otn
dac deze zieh niet openbaaren door de vlam-blus-

fmg, die een gebrek toont van veerkragtige lugt

gefchikt ter ademhaling, daar vi^y alleen van fpre-

ken. '
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Opfpannen (?) : want het is eene beften-

dige ondervinding dat derzelver Longen
toevallen , even als van dieren die in het

luchtledige fterven;hethartis door bloed,

dat geen doortogt door de toegevalle lon-

gen vind , opgefpannen Qv) ; daar is

ook eene Zvvavelreuk by hun (a:) , ook
blyft 'er eene moeilyke ademing over (v).

Men moet dan deze ongelukkigen

zo min aan zich zelven overlaaten , dan

die welke in 't water fmooren. Want
de ondervinding leeraart , dat dezelve

door Hulpmiddelen wederom kunnen
bekomen , niettegenflaande zy twee

uuren lang als dooden ter aarde gelegen

hebben (^); en niet alleen hunne kle-

deren verzengd C^), de borft en overi-

ge deelen van 't lighaam hier en daar

rood , en doorgaans met bruine ja zwar-

te ftreepen getekend waren (b).

Men
(t) Zie Hales Groeijende Weegk. i\^^^ Ond,
(ü) Du Veinney by du Hamel. Hijl. de l'Ac.

p. 308. PiTCAiRNE de motu
, quo fanguis &c. p. 5-9.

troprio Exp.
(x) Mifc. N. C. Dec. lil A. I. Jpp. p. 125-.

Dec. III A. IX. & X. p. 121.

(y) Dec. II. A. II. Óbf. i7f.

(z) Mifc. N. C. Cent. I. & II. Obf. 28.

Qa) Ibid. Dec II. A. X. p. 109.

(f) Een aanmerkelyk geval vind men daarvan

in

£e 5
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Men kan dan uit de gemelde bevin-

dingen van zelfs wel opmaaken,datmen
in dezulken vooral de Long door ver-

fche lugt dient uittefpannen , op den'

zelfden voet als van de Verdrinkelingcn

gezegd is Maar vermits de Zwavel-
dampen zuure geeften bevatten , die

ook door hun zuur de Longblaasjes fa-

mentrckken : zo kan men ook met veel

vrugt denzulken den vluggen geeft van
Ammoniac onder de neus houden (^).

'

Nademaal 'er ook by t moeielyk ade-

men eenigen tyd een verftoraping van
geeft en verdoving van 't lighaam , over
biyven , en zulks niet alleen ontftaat

door de werking dier dampen op de
Long , als van 't ftilftaan van 't bloed in

't hoofd, gelyk het is in de Verdrinke-

iingen (g. IX.) : zo is 't nuttig eene ader-

lating te doen (^) , om 't hoofd , en in-

zonderheit het hart, van overkroppend
bloed te bevryden. De uiterlyke dee-

len,

in de Mifc. N. C Dec T. A. III. p. 295-. en Dec III.

j^. IX. §c X. Obf. So. Benivenius C. 3. de Abdith.
Meer aanmerkelyke gevallen vind men van zyn ei-

gen en anderen aangetekend by Schenkius in Obf,

foL p. 83. 84.

(c) Mifc. i\; C. Cent, I. & II. Obf 28.

Cd) Ibid,
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len, door den blixem gezengd, moeten
met brandftillende middelen geholpen

worden (^e),

3) Niets is 'er ook van algemeen

fchadelyker gevolg dan de beflotene

damp van te glimmen liggende doove
turf- of hout-kooien. De proeven mee
de lugtpomp toonen datze een aanmerk-

lyk gedeelte der lugt van haare veerkragt

berooven-, en dat, zo men een dier zet

in de lugt die in de glaze klok is , ver-

vuld met Zwaveldampen, dit daarin aan-

ftonds fmoort. Het zelfde doed ook het

kaars of lamp-licht. Jk twyfel niet of
deze dampen oeffenen eene gelykvor-

raige werking, met die des blixems op
de Longen der dieren en menfchen.
Dit zoude ik befluiten uit een ondervin-

ding , die ik daarvan had, wanneer ik

met oogmerk om de lugt te ontbinden ,

vaftgemaakt aan een Teerling duim
houts , het flukje houts in eene yzere

loop hadde gegloeid, waarvau'de mond
floot in een looden hevel , welke door het

midden van een loode bak vol waters

regtftandig zich opende onder een groot

ontvangglas , dat over de mond van den
hevel

CO Ibid. Dec. III. A. IX. & X. Obf. So.
^
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hevel in het wnter van de loode bak ftond.

Want wanneer ik , alles bekoeld zjaide

,

het glas uit het water optrok , en daar

iian rook , zo was het vol van een ver-

ftikkende Zwavellucht; de kaars te na
by 't glas komende, floeg de vlam 'er

in, en daar gefchiede een flag als van
een blixemvuur , dat de geheele kolfmet
een blauwagdge vlam vervulde, en ze

my in de hand deed dreunen. Het
is dan ongetwyfeld dat de damp van de
ghmmende doove kooien het zelfde zul-

len uitwerken , vermits het hout , in zy-

ne brandinge gedoofd zynde , de kooien
geeft, welker zo even gemelde fchade-

ke dampen nog niet vervlogen zyn.

Men kan dan begrypen , dat een gering

gedeelte van die koolen,ineen vry ruim
doch gantfch beOoten vertrek te glim-

men gezet, in ftaat zy dieren en men-
fchen te verftikken op dezelfde wyze
als de blixem doet, namelyk de Long
te doen toevallen , de ademhaling te

ftremmen, het bloed in de long, voor
't hart, in 't hoofd en buik te doen ftil-

itaan (§. IX.), en de menfchen te fmoo-
ren ; behalve dat de Zwaveldampen het

bloed verdikken. Het geene ik van

de damp van kooien zeg , geld ook
meeft-
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mcefldeels viin kaarsdamp Maar om-
dat dit Ongeval niet eensklaps overvalt,

zo is 't dienftig te weeten, welke ver-

fchynfelen zich van den aanbeginne
voordoen. Het eerfte is flaperigheit

;

dan een zwaare pyn in 't hoofd ; vervol-

gens walging, en braking van een dik

fchuimig vogt als van gefmolten kaars-

vet , gelyk men veeltyds in èen beroerte

heeft; een zwymeling; tot dat men ge-

heel van zyn zelven valt, en verftikt.

En de damp te zwaar zynde ftikt of
fterft men wel aanftonds zonder eenig
gevoel. — Veeltyds blyft 'er een be-

naude borft en een voiheit van 't hoofd
met pyn over (ƒ). — Zo men onwee-
tende komt in 't vertrek , waarin dit on-
geval gebeurt , vind men de men-
Ichen , die niet geheel bezweken zyii

nog op hun floei zitten , bleek , be-
dwelmd en in onmagt. Hebbenze over-
einde geftaan of gegaan , zo vind men
ze leggende , de kamer benauwd vol
lugt van kooien of kaarfen. Men merkt
geen pols of adem , de leden zyn koud,
't aangezigt bleek geel, zonder gevoel,

de

C f ) Chr. de Vega de Arte Med. Lib. 5. Sed,
V. C. 8.
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de mond ftyf gefloten , kortom ge-

Itikt (gy— Men vind de droevige voor-
vallen van diergelykeverftikkingenmeeO:

in kleine vertrekjes , daiir geen fchoor-

Iteenen of merklyke lugtguten zyn , in-

zonderheit op Tchepen , daar de vertrek-

ken klein en bedomd zyn ; en in de Roe-
ven van Trekfehuiten. Ik zou 'er me-
nigte voorvallen van kunnen bybrengen:
maar zy zyn te wel bekend en befchre-

ven (^) dan dat ik my daarmede zoude
ophouden. De middelen zyn eenerly met
die van N° 2. van dit §. Men dient vooral

verfche lugt te geeven , en dus aanflonds

deu-

(g) FoHESTus L. 15-. Schol, ad obf. 16. haalc

èen geval aan van twee knegts door de damp van
kooien geftikt. Hy zegt , „ men voelde geen pols,

5, de handen en voeten waren koud , ftem en be-

5, weeging waren weg, 't wezen was geel; fchooa

„ ze by 't hair getrokken , of ze geflagen wier-

5, den, geen gevoel. De hand voor 't hart ge-

3, bragt hebbende , bleek hét dat 'er nog eenigc

5, warmte en klopping overig was. De Tanden,
,, die ftyf opéén gefloten waren, van elkander ge-

„ bragt hebbende , gotenwe verfcheide middelen

5, in de keel. Hierop gavenze flym op uit neus en

3, mond; de borft reuttelde. W y fchuddenze en

„ gavenie braakmiddelen , waardcorze een tay

„ geel flym en fchuimig bloed loosden, eneindelyk,
door meer middelen bykwamen en hei (telden.

"

(/j) Zie onder anderen Schekkii Obf, MeL-
Fol. p. m. 83.'

3>
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deuren en venfiers open te zetten ; en zo
ze airede niet zelfs te koud zyn, hun koud
water in 't aangezigt te fprengen. Zo
men geen ademtogt in hun merkt, dient

men alles by te brengen om de inade-

ming te bezorgen , op denzelfden voet als

boven gezegd is. Ofvind men nog adem-
togt: zo houd hen den geeft van SalAm-
moniac onder de neus. Blyft 'er eene

zwaare pyn in 't hoofd, en benautheit

voor 't hart over, zo dient'ernavereifch

van zaaken een aderlating gedaan en dun
warm drinken gegeeven te worden , en

hun veelmaalen met de voeten in warm
water te zetten : en zo alles te bezorgen
wat den weerftand aan 't hart jen de op-

kropping van bloed voor 't hart, en in

't hoofd verhoeden en verhelpen kan.

4) Niet alleen word de lugt door
diergelyke Zwavclagtige dampen onbe-
kwaam ter ademtogt, maar zelfs word
dezelve door den adem der dieren van
haare veerkragt beroofd, en met dam-
pen vervuld ( i ) waarin een dier

ftertt

(O Mayow de nitro Aereo p. 90. 93. vond -^~ van
de lugt door een muis verteerd. Half.s Groeijende
Weegfi.Onii.. ioy. vond ,dat -jV van de lugt door een
Küc verteerd was. Hy zelve ^ door 2^ minuten

lang
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fterft Qk). En op plaatfen daarze lang

is opgefloten en onbevyogen geweeft ,

wordze door 't flilftaan , of door de dam-
pen van de plaats waarin ze opgefloten

is, onbekwaam ter uitzetdnge derLon-»

ge, zo dat men diergelyke verffcikkin-

gen daardoor te wagten heeft , als door
de boven befchreve oorzaaken veroor*

zaakt geweeft zyn.

Wanneer dan Menfchen gevonden
worden, die alleen of met veele anderen

in een te nauw vertrek zyn opgefloten,

en dezelve in onmagt en als dood fchy-

nen ; of zo iemant in een lang befloten

vertrek , myngangen , of kelders inge-

gaan zynde niet weder daar lüt komt:
dan moet men aanftonds tragten hen
verfche lugt te bezorgen (/). Zo 'er

eeni-

lang dezelfde liigt in- en uit- te ademen, vond ruim

I5 der geheele lugc verzwolgen, p. 320, en 322.

welke uitgeademde lugt met een agt" en negende
deel vogts bezwalkt was. p. 323.

(k) Een Muis in de lugt gezet, waarin een vo-

rige Muis geftorven was, Iterft terftond, Boyle
pb. Tranf. N» 63. p. 109,

(l) Ëenige menfchen, te Parys in een put ecri

fchat zoekende , vielen allen dood neder , uitge-

nomen de laat{le,die,aan het Touw hangende nog
uit zyn flauwte opgehaald zynde, bykwam. Een
granaat in de put geworpen zynde is de lugt ver-

verft, en zonder hinder in de put komende vond
jnen de anderen dood.
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eenige ademtogt en warmte by is , moet
inenze met koud water befproeijeii. Zo
de ademhaling niet gemerkt word, meet
men de inademing aanftonds tragten te

bewerken , en voorts alles doen wat N"*

1.2. en 3. van deeze §. is aangehaald.

Men mag ook hiertoe betrekken zul-

ken , die in -ver-vnike putten , waarin

drek en andere vuiligheden liggen , of
in plaatfen gaande daar veele dingen op
elkander in eenen ftaat van broeijing

byeen zyn , verftikt raaken (/»). Men kaïi

begrypen , datze een' en dezelfde behan-
deling als boven, nodig hebben: alleert-

lyk zal de Azynlugt, hier veel\'erkwik--

ken, inzonderhéit alsze metfpeceryagtii.

té reuken gemengd is.

5) Even zo zeer fchaden de dampen
uit giftende ligchaamen voorrgebragt. Het
fap van rype vrugten , gemoute graanen
in water gekookt , in groote vaten tef

giftinge gezet , werpen lugtbellen by

(w) Chrijl. a Vega. arte med. K 3. f. f, c S,

verhaak dat hy zo twee menfchen in 't fchoonmaa-^
leen van vervuilde putten heefc verftikt gezien

y

dien het fchuirn op den mond ftond, en voor doud
uit de purten getrokken zynde, herfteld zyn door'c
ingeven van Azyn en b^e^ er, en aangename reukea
onder te neus te houden.

IF, Veel Ff
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aanhoudenheit op , die door de opge-

drevene ftoffen eenen weg maakende,
met geknap uitgaan en eene welriekende

reuk geeven. Het kaarslicht daar boven
gehouden verlieft zyne fpitfe punt,
word bolrond , dooft uit. Het zyn dan

dampen , die even als van Zwavel den
menfch verflikken.

' Men voelt , datze

eerft het hoofd , dan: de Longen aan-

doen: zwymelingen van 't hoofd gaan

voor tot de gantfche bezwyking toe , een

(poedige verflikking volgt («). Hoe
grooter de gifting en de giftende dran-

ken kragtiger zyn , hoe 't gevaar groo-

ter is. Of de giftende ftoffen minder
zynde is 'er niettemin des te meer ge-

vaar , hoe de vertrekken kleiner, en de

kelders of kiften langer zyn befloten ge-

weeft (fl). Als men dieren zet in lugt

door gifting gemaakt , ftervenze aan-

ftonds (/) j. — Men moet dan de zul-

ken,

(n) Iemand wilde uit een welgeilote kelder van een

brouwery eenig beft bier tappen , doch nauwlyks

had hy tyd een venfter te openen, of valt als in

een beroerte neder. Een wynkoper eenig geraas

in zyn kelder hoorende, ziet" 'er in, en valt dood.

(o) Zie eene verftikking door dampen van Mofl:

by BoRELLüs Cent. II. obf. 4.

(p) Een Muis fterft 'er aanftonds in,,BoYLE.
Mecb, exp. p. loj. zelfs een flak, die 'c lugtledige

ver-
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ken, die *er of ten deele of geheel door
geftikt zyn tragten te helpen , met hun
verfche lugt te doen inademen , geeft

van Ammoniac zout onder de neus te

houden , en vervolgens niet anders be-

handelen dan ofze door Zwaveldampen
geflikt waren (i. 2. 3 )i .:r'"r-:

Men zou hier toe ook wel kunnen
betrekken alle die fchadelyke dampen,
die men in Mynen , en by het bereiden

der MyriftofFen ontdekt van dien aart te

zyn,. dat .'er de menfchen door verftik-

ken. Maar dewyl ze zich allen niet

door 't intrekken en uitdoven van het

kaarslicht openbaaren : zo zoude ikniet

durven befluiten datze enkeld de lugt

van haare veerkragt ontzetten en dus
de Long ter inademing onbekwaam
maaken* Voor zo verre ze nogthans
eene"' verftikking fchynen' te wege bren-j

gen, heb ikze met ftilzwygen niet kun-^

nen voorbygaan. Doch nadien die foort

van dampen niet zo algemeen bekend
en gemeen is , zullenwe daarop niet

blyven ftaan (^). — Tot deze rey van,;

vei'
verdraagt, p. roo; insgelyks eeü Slang, p. io8; zoo
ook Vogeltjes, Byën , Vliegen p. loc )oi, Kik-
vorfchen ^4c. i^/or. p. 12 1^.

"•*

C^) Men heeft in de Mynen vierderlei foort vart

Ff 2 ö[ö?;t-
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verftikkende dampen zoude men ooK
kunnen betrekken die van muuren met
verfche kalk beftreken , en in beweeging
gezet door glimmende kooien. Men
vind 'er droevige gevolgen van verftik-

k'nge door veroorzaakt (r). De ge^

woone uitwerkingen zyn hoofdpyn »

kortborftigheit , hoeft, benaudheit voor
't hart, verloren eetluft, dorft, onge-
woone hette, en zwakte.

Het eerfte middel is verfche lugt; en
wanneer de verftikking daar is, de Long
door de opfpanning der borft , en 't hart

door vryving in beweeging te zetten (§
X. 4. 5.).

In 't algemeen is 't nuttig tegens rot-

tige

dampen: ^e i^^^ 7yn die, welke zich by't uitblusfen

van het licht van een lamp, toorts ofl<aarsopenbaa-
ren , waarvan te voren gcfproken is. De z*** worden
benoemd na de reuk van boonbloefem , zynde aan-

genaam , inzonderheit des fomers. Als men niec

wykt» verftikkenze den menfch. Ten 3*^^ zet zich

aan de wanden en 't wuift der Mynen een blaasagtig

weeffel , 't geen gebroken zynde door zyn reuk do-
delyk is. Ten 4^* is 't een damp, die by de vlam-

der kaars «vlam vat als eon blixem , alles ia de Myn-
gvoeven verbrant en doet flikken, van kleur gro'en-

agtig geel, van reuk zwavelagtig. Pb. Tranj'.paJJini.

Lowtborp Aabridgm. vol. II. p. 370—'390.

(r) Zie Tulp II obf. Med. lib. ifl. cap. XLI.
ScHENKii obf. Med. p. m. 216. zi;. Mijc. N. C
dec III. -r^. IX. obf, 74,
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tige dampen , en de zulke , die een vlug

loog -zout bevatten als de bloem van
de kalk doed, de azyndamp te gebrui-

ken (j); daarentegen tegens zuure dam-
pen (r) kan de damp van den geeft van
Ammoniac - zout van dienfl: wezen.
Voorts diende wel eik ding in zynen
aart gekend , en naar denzelven behan-
deld te worden ; 't geen hier myn oog-
merk niet is,

§. XIX.

Tot de tweede Rang betrek ik zulken ,

iiey zo niet flikken, ten minften daar

door ftervefi, dat defpieren ter mt- of in'

ddemtnge werkende , tot hunnen dtenjl onver-

mogend

(j-) Of Arfenicaale geeften uit de Cobalt en an-
dere MynftofFen losgemaakt van dien aart zyn ,

weet ik niet. In de lugt door vuur opgeheven zyn-
de verftikkenze zo de bord , dat zich dezelve niet

wil laaten uitzetten.

CO BoERHAVE in zyne Leflen over de Zenuw-
ziekten nnerkce aan dat de Chalcant met water
twaalfmaalen overgehaald eenen zo vluggen geeft
gaf, als 't vuur zelf is. Zodanige verftikkende
dampen vind men by 't herhaald overhalen van de
Vitrioolzuuren , en de menging en overhaling van
4ieze en andere Mineraale zuure geeftea Hiec de
voorloop van brandewyn.

Ff 3



^SA Over de VERSTIKKINGE

mogend z\n* Ik zal alles als maar met
den vinger aanroeren.

- I) Men vind fomtyds , dat Kraam-
vïQuwen zo aanftonds op haare verlos-

üng dood blyven,\ zelfs nog eer zj^ te

hed gelegd zyn::nlet wegens voorgaan-

de vloeying , maar dOor gebrek van wer-

king in de fpieren der ademhalinge, en
ontrekking van bloed van 'thoofd Want
hier zal 't aan de kragt om uit te ade-

men gebreken: dewyl de buikfpieren,

(die zo wel als de kraakbeenderen van de
borft tegcnwerkcrs zyn van de Tus-
fchenribbige fpieren en het middelrift,)

in dit geval zonder fteunpunt zynde , niet

werken. Men ademt wel in , maar niet

weer uit. De Lever met deszelfs bree-

dé band aan 't middelrift, en de verdere

buik-ingewanden met den Lever en mid-
delrift verknogt, trekken het middelrift

neerwaarts; dein- en uit-ademing ftaat ftil;

het bloed word onderwyl in de niettegen-

Itaaride groote Bloedvaten van de buik,
van 't hart af door den grooten Slagader

afgetrokken ,' en door gebrek van voort-

fl.otende kragt door de aders niet te rug na
't 'hart gevoerd ; en onderwyl van 't hooft
öxitrokken: inzonderheit zo men de vrour»

wen hoogzittendeja (taande verloil: heeft,'

?, M De
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De Lyderes valt in fwym , ademt niet

meer, en derft door gebrek van kragt

om uitteademen. — Men kan hieruit

zien hoe nodig het is, om op 't ogen-

blik der verlosünge alles ter genoegfaa-

me fluitinge te verzorgen. Onderwyl
als daarvoor niet gezorgt was , 't geval

daar zynde , zo moet men aanflonds de

buik fterk drukken, en vervolgens de
behoorlyke fluiting doen. De befte

fluiting is : waardoor niet zo zeer het

middelrif en de onderfte ribben gekneld,

maar waardoor ook de buikfpieren in

kragt gefteld worden. Men legge ver-

volgens de Lyderes op het bedde , met
het hoofd wat laag, opdat de herfenen

hun bloed behouden.— Dit zelfde kwaad
kan in 't kraam byblyven als men op de
fluiting niet paft. — Het zelfde zy aan-

temerken als 't water , by de waterzugt
van de buik , is afgetapt.

II) 't Kan ook zjai dat in de genen,
die zeer verzwakt zyn,geenegenoegllia-
me kragt om te ademen overblyft: dan
dient men bezorgt te zyn om niet alleen

de iiitademing , als in ons eerfte geval,

maar ook om de inademing te bewer-
keii. Men vind een kraamvrouw, (of
een ander door ziekte uitgeput,) bui-

F f JL ten
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ten adem liggen fchoon het aan geen
fluiting der biükfpieren hapert. Men
voelt naulyks eenige , en zo al , een
wankelende polsflag; die aanftonds meer
verzwïjkt en wankelt, als deLyderesaan
flaap raakt. Hier is een gebrek van
kragt in de fpieren der ademhalin-

ge. — Een gelukkig verlofte kraam-
vrouw viel in zwym, hoorde nogte voel-

de iets , lag meer dan een vierde uurs
jils dood met een bleek wezen , en nauw-
Jykg merkbaare pols. Men loopt na den
Geneesheer. Onderwyl ligt zich de
ciienilmaagd op haar Juffrouw , blaaft

den adem in haar mond ; de vrouw
komt Itraks by , als uit een diepe flaap

ontwaakt. Men doet vervolgens aan de
kraamvrouw 't geen men ter opbeuringe
goeddagt De myd , na de reden haa-^

yer handelwyze gevraagd zynde, zegt,

dat ze te t^Aitmbtirg nog een voorbeeld
daarvan gezien hadde , en zulks ook
van de Vroedvrouwen met goeden uit-

liag in de kinderen geoefFend was (i;).

In zulke gevallen dient men bygevolg
gUes te doen , wat ter opwekkinge van
fie Spieren der adeiphalinge dienltig is.

Pas
(v) Van 't eerfte vind men een voorbeeld d|oor D^

KNiCHTinde Med obf. by afocietyof Pbyjicians in Lon-
((on. Van het tweede Mifc. Nat. Cur, A, XfObJ. 44.
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Pas het toe op flauwten (.y "). Wankelt
op de minfte fluimering de pols , of
fchietenze tefFens met benautheit uit de

fluimering : ontwa^ktze liever gedurig, zo
draa ze befchieten , zo lang, tot dat de
pols , als de zieken in flaap valt , niet

meer bevonden word te wyken ; en
breng onderwyien alles by om de krag-

ten optebeuren , en zorg te draagen dat

de fpieren , die ter uit- en in-ademing

werken , genoegfaame Iteunfel , en kragt

hebben om te kunnen werken. -— Zo
dat verlies van de kragten der buikfpie-

ren,welketeruitademinge werken, van de
bloedltorting ontftaat, zo verzuim vooral

niet eene genoegfaame drukking over
de gantfche buik te leggen : want dit

doende , zal het hart en hoofd niet zo
zeer van hun aanftromend bloed ontzet
raaken.—De woeling is in dit geval een
flegt voorteken , zweemende na iets

ftuiptrekkends , dat men in de dieren ziet

die fchier uitgebloed zyn. Het gedurig
ftil liggen is , fchoon men nauwlyks ja

geen
(a:) De beroemde Fbed. Hofman zegt in zyne

Med. Rat. Syjt. prax. p. IV. pag. 25-4. dat 'de
flauwte van een vrouw door opftyginge niet zon-
der gevaar is : gevallen weetende datze voor dood
gehoudcD en eer begravinse overgcgeeven zyn.

Ff0
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geen pols dan by 't hart voelt, een zeer

goed voorteken.

111.) In de eerftgeborene kinderen

kan die zwakte de oorzaak wezen, dat

de borftfpieren en het middelrif niet in

ftaat zyn om te werken : 't zy de moe-
der of vrugt daarvan de oorzaak zy.

Wegens de vrugt is die oorzaak afte-

leiden uit haare teerheit ; en wegens de
moeder , uit bloedverlies , of vooraf-

gaande zwakke geiteltheit.

2°) Kan de flym , in keel en Longepyp
vergaard , beletten dat de lugt geenen
vryen ingang vinde in de lugtpyp , niet-

tegenftaande men in de vrugt eenig Le-
ven , en eenige trekkingen in de fpieren

befpeurt , doch niet genoegfaam om de

borll: en keel zo fterk te beweegen , dat

die beletfelen weggeruimt, en de borft

genoeg uitgezet worden. Dit geval is

dan in zo verre van het eerlte onder-

fcheiden , dat als de flym niet in den
weg was , de kragten genoeg zouden
toereiken om de borft optefpannen.

3°) Kan 't ook zyn , dat moeder en

vrugt fterk genoeg , en geen flym in

den weg zy ; dat ook de kragten vari de

vrugt toereikende genoeg zouden ge-

weeft zyn ; maar dat de navelftreng in

de
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de geboorte geklemd zynde , de bloed-

löop over en weder van de moeder na

de vrugt geftremd is , en dus de vrugt

niet in lla-at om de fpieren der ademinge
aan de gang te helpen.

A°) Kan 't ook zyn dat de vrugt te-

kenen van ademing door fchreijen ge-

geeven hebbende , van de ingang der

lugt in de Long in de geboorte afgeflo-

ten , of beklemd zynde , verdikke.

In alle deze byzondere gevallen , waar-

van ook èenige teftens kunnen lamen-

lopen, komen de kinderenter wereld,

zonder hun cerfte Teken van Leven,
het gefchrey, te geeven. — Men ziet

ook datze zouden leeven, als de adem-
haling hertteld zynde, het hart deszelfs

bloed door de Longen konde voortdry-

ven. Zy zyn dan in een ftaat van ver-

ftikkinge , en te behandelen als veritik-

ten : doch elk der onderfcheidene voor-

werpen onderfcheidentlyk. In allen moet
de ademhaling herfteld , en 't hart in le-

ven gezet worden. Vooraf dient men
dan aantemerken , dat de Long van een
vrugt of eèrfl geboren Kirid , dat nog
geen adem heeft gehaald , de ruimte van
de borft, die van 't hart niét beflagenis,

geheel vervuld ; ten anderen dat derzel-
''' ver
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ver Longepyp en Long met een flymig

vogt vervuld zyn , behalve eenig vogt
dat in de holte der borft is , en met den
tyd verdwynt. De lugt , op de Longepyp
en van buiten op de bord met gelyk ver-

mogen perfende , kan dan in de Long niet

infchieten , ten zy dit evenwigt verbroken
werde. Dit gefchicd als 't kind zyn borft

verwyd. Dan fchiet de lugt in de teere

longblaasjes en fpantze uit. Het eerfte

gaat voor, het tweede volgt. Zal dan
de inademing in die kinderen worden
verwekt , zo moet men de natuur vol-

geh; de borft eerft verwyden, en dan
de Long opblazen. Men handelde dan
verkeerd , als men *t flegts doen wilde

door de inblazing van lugt in de Longe-

pyp alleen

Laat ons nu zien wat ons in elk der

vier voorgemelde gevallen te doen ftaat.

In 't eerjie geval y dient aanftonds de
iiavelftreng gebonden en afgefneden te

worden. Vervolgens dient men 't kind

in een ,warm waterbad te zetten , ten

einde het bloed in vloeibaarheit te hou-

den. Vervolgens zoude ik aanraden , een

zuigleder, dat een groot deel voor van

de borft beflaat, op des kinds borft te

kggen, en het zelfde by het touw, dat

in
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it\ het midden van 't leder zit, zagtjes

op te ligten , op hoop dat de lugt in de
Long moge infchieten; vervolgens het

zuigleder te laaten zakken en zagtjes de
buik te drukken. Dit beurtelings her-

haaiende, zal men het in- en uit-ademen

nabootfen. Als dus de lugt van zelfs

de Long niet opblaafl , kan men onder

't ophaalen van 't zuigleder, zynen adem
llerk in 's kinds mond inblazen. Voorts
zullen zagte vryvingen, na 't hart toe

gerigt, dienen om het verwarmde bloed

na "t hart te dryven , en dus het zelfde

in beweeging te zetten; 't geen des te

ligter zal gefchieden , zo draa de uitge-

fpannen Long allen weerftand in deszelfs

vaten aan de aandrang des bloeds van 'c

regter hart beneemt.

In het 2 -e geval, daar de flym door
haare tayheit en menigte een beletfel is,

dat de geringe leef- en beweeg-kragten
van 't geboren wigt niet in flaat zyn , de
bord genoegfaam uittefpannen , om
ruimte te geeven voor de infchietende

lugt : zo dient men vooreerfl: zorg te

draagen om het bloed in warmte en vloeit

baarheit te houden, waartoe een wardi
waterbad dieren kan. Vervolgens moet
men de flym ^ereerft zoeken te ontrui-

men.
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men. Hiertoe dienen kittelingen in neü$
en keel;ipet, het bovenerd van een zag-

te veder, (y); het voorover houden,
en zagtjes drukken van de buik, borft

en hals , zulks opwaarts doende met
warme doeken. Als dit niet helpt zou-
de ik in navolging van den Heere Roe-
DERER (-2,) voorflaaan het inblazen van
eenige Tabaksrook in den Endeldarm,
het indruppen van warme Thee in de
keel ; of ;van eenig ander onfchadelyk
middel dat eene koring verwekt : het
kind gedurig voorover op de buik hou-
dende, en onderwylen den ruggegraad
vryvende. —^ Dit gedaan, en de belet-

felen , voor zo verre zodanige onfcha-

delyke middelen toereikende zyn , weg-
genomen (rf) 5 en nogthans de inademing
daarop niet gevolgd zynde, moet men
wederom alles doen , wat zo even ten

dien

Cy') Want zo al de lugt belet word in de Louge-

pyp intefchiecen, om datze door de Tong daaVin
verhinderd word, zo kanzc doch dien weg door de
neus vinden , alsze van flym ontruimt is. •.• i

(z) Op de aangehaalde plaats bl. 342. ,:

la) Als dit niet voorafgaat zou zich de Lugt'
met het vogt in de Long vermengen, en niet ge-
fchikt zyn om de lugtblaasjesbehoorlykuit tcfpan-

nen: gelyk men in d;e gevallen zulk een fchuiraig

\'Ogt in 'derzelver Longepypjes vind Roederer,*
ibid. bl. 343. iiV-i-«?- vJ^ vu;.. ..'
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dren einde is aangehaald , om de Long
en 't hare in bcweeging en leven te bren-

gen. .

In het 3de geval fcaat het bloed , en
bied weerftand aan 't hart.—Bind dan niet

de navelftreng, voor dat gy eenig bloed

hebt laaten afloopen ; en doe dan 't geen
in 't ifte geval gezegd is.

Maar is , gelyk in 't 4^6 geval, de
vrugt zo fterk geweeft dat het voor de
geboorte, zyne vliezen heeft aan ftuk

gebroken, het water, ofte Liqtior Ammi
ontvloden is, en het adem heeft kunnen
haaien : zo houd het ftraks op met woe-
len. Nu kan 't gebeuren , dat de Toe-
gang der lugt na deszelfs Long geftopc

word en. het kind in de geboorte ftikt.

Een kind dus ter wereld gebragt is als

een verftikte onder water. Men kan het

ook eenig bloed by 't affnyden der Na-
velftreng laaten afloopen , ten einde het

hart in zyne eerfte werkinge geenen te

grooten weerftand vinde. Om het hart

dan voorts aan den gang te helpen , zo
moet men hier zo zeer geene ontlafting

van flym beoogen , als in ons tweede
geval ; dan wel alles doen wat nodig is om
door de inademing allen weerftand aan
de eerfte beweegiiigeii van 't hart te bc-

I

'

nee-
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neemen , en tevens het bloed in vloei-

baarheit en warmte te houden , en door
vryvingen het hart in beweeging te bren-

gen , of optewekken , gelykwe in ons
eerfle geval gefchetft hebben.

Nu kan 't ook zyn dat niet ééne maar
meerdere beletfelen des levens en der
ademhalinge by die eerftgeborenen fa-

menlopen. Hier in moet men met zyn
beleid tusfchen beiden komen , en doen
wat men in die omftandigheden raad-

faamft oordeelt te gelyk te doen ; altoos

gedagtig zynde , dat deze kinderen zyn
even als verdikten , wien het bloed te

fterk in hoofd ( ^ ) , borft en buik , word
op een gepakt (§ IX.) ; en dat het dien-

volgens meefttyds raadfaam is eenig

bloed by het affnyden der Navelftreng

te laaten afloopen : ten zy men zeker

weete dat het wigt door zwakte of fterk

bloedverlies van zyne moeder, of zyn
eige te groote tengerheit, geen bloed-

verlies zonder fchade leiden kan.

S. XXI.

IV.) Het is in kleine kinderen niet

on-

(b') RoEDERER ibid. p. 344.
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ongehoord , datze onder een onophoü-
delyk en onbedwingbaar lagchen , Jchreüi

jen^ gil/en^ hoefien^ in hunnen adem bly-

ven. Ik moet met een woord toonen

,

hoe dit bykome.
I ° Als men op de daad van 't lagchen

let ) bevind men , datwe onze ingea--

demdé lugt met een verwyde ftrot ftoo-

tende uitademen , en bord en buik ftoo-

tende inwaarts drukken. Men zou dan
in 't lagchen , als in eene geweldige uitade-

ming meermalen zig benaud gevoelen,

zo men dit niet door eene vernieuwde
inademing voorkwam* Maarisze, vol-

gens de onderftelling , onbedwingbaar
,

en word 'er geen tyd gegund om de in-

ademing te herhaalen , zo word de vrye
doorgang des bloeds door de long ge-

ftremt; het regter hart blyft opgekropt
met bloed , dat van hoofd , buik en le-^

dematen te rug komt ; het zenmvgeftel
word gedrukt ; het hart ^ de fpieren van
de bord en middelrif (laan flil: men vale

in zwym (f) of verflikt.

2° In 't fchreijen is eene langwylige

be.

<^c) Van een Vrouw door geweldig lagchen irt.

zwym gevallen en geftorveri, zie de Mijc. N. d
Dec I. A. IX. X. obj: izS'

ir, De?l Gg
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bedwonge uitademing met eene vernau-

wing des ftrottenhoofds , eene byblyven-

de toetrekking van borft en buik. Dien-

volgens is *er natuurlyk mede gepaard

eene opzetting van de bloed vaten des

hoofds, die zich by die geweldige lang-

duriger uitademing , naar evenredigheit

der inademing, niet zo gemaklykin 't hart

ontladen. : Maur isze., volgens de on-

derftelling, geweldig , en onbedwingbaar

:

zo heeft men nog meer dan by 't lagchen

een' overkropping van 't hart en verftik-

king te wagten. 't Zelfde geld ook van

't onophoudelyk gillen

30. In de hoeft is eene ftootende toe-

trekking van de borft , en bedwang des-

adems , by 't ftrottenhoofd te onderfchei-

den. Zy maakt natuurlyk nog grooter

bedwang der inademing' dan lagchen,

fchreijen of gillen. Zoze te lang duurt,

of door kitteling des ftrottenhoofds , der

lugtpyp , of ftuiptrekkige aandoening

der Ipieren ,
geweldig en onophoudelyk

word , z>o is 'er des te meer gevaar van

verftikkinge : . te meer , zo door de

fchokkende ftoot van 't hoeften eene

taye ftofFe of fluim word opgefto-

ten , en dezelve by de vernauwde
fpleet



EN VERSTIKTEN. 467

fpleet van 't ftrottenhoofd geenen uitgang

vind (^).

In alle deze gevallen is dan de ver-

ftikking gegrond in de niet herhaalde in-

ademing, waardoor de toegedrukte Long
te grooten weerftand bied aan 't bloed ,

dat 'er van 't regter hart moet doorgeleid

worden. '•'. '.•.;':•:.•."

Men kan by de kinderen de verftik-

king veeltyds voorkomen met eene ftrj^-

dige harfttocht , dan vermoedelyk hunne
aandoening verzelt, in hun optewekken:
in 't fchreijen ze te kittelen ; in 't lag-

chen te tikken of kloppen ; of eenig

voorwerp hun voorteftellen,. waarop ze
hun aandagt veften mogen. _ Maar
zo de verftikking reeds daar is, moet
men aanftonds alles, watboven:(§. XX. ] ,)

en .meermalen gemeld is, in 't werk ftel-

lenv om de inademing ftraks te her(i:eU

lén-, de overkropping van bloed voor 't

hart voortekomen , en de herfens van
drukkinge te bevryden. d /it*7t>t I

En ingevalle men onder de opiigting

van de borft , en inblazing van zynerr

adem in de Long
, geene infchieting van

C^) Ee^i merkwaardig voorbeeld vmd men daar
van in 't zelfde werk Dec ]I.=4.'1V. obf, 62,

Gg 2



468 Over DE VERSTIKKINGE

iugt in de lugtpyp ervaart, en men dus
met grond vermoed, dat 'er eenigeftofFe

zig tegens de fpleet van 't ftrottenhoofd

gezet heeft , die den vryen ingang der Iugt

afweert, zo dient men de opening van
de lugtpyp te doen, het beletfel weg
te nemen , en vervolgens alles te doen

,

wat zo even gezegd is.

§. XXII.

De Verftikking kan ook veroorzaakt

worden door iets , dat den vryen ingang

der Iugt in de long weert. Meermalen
vind men zo fpoedige Verftikkingen in

een Angina (ofte de Brmn') dat men de-

zelven door herhaalde aderlatingen niet

kan weeren; zo dat men, ondanks zy-

nen wille , genoodfaakt word eene ope-

ning in de lugtpyp voorteftellen , daar

een Lyder node aan wil. Wat dan in die

benarde omftandigheden te doen? Kuntge
Iugt geeven by de fpleet van 't ftrotten-

hoofd ,gy zult voor u tyd winnen om het

verder nodige in 't werk te ftellen. In

dit geval heb ik my met gewenfchten

uitflag bedient van Kopglazen , boven
nevens 't ftrottenhoofd op de keel , ge-

zet. Want zo draa men methetlugt-
pompje
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pompje de lugt trekt uit de glazen

,

fchiet de huit , en wat 'er aan vaft is

,

toe, om de lugtledige ruimte te vullen,

daar komt ruimte in de takken van de
nevens gelegene vaten , die door de onc-

fteking zyn uitgerekt en verftopt. Het
ware te wenfchen, dat elk Geneesheer,
by zodanige Lyders geroepen , altoos

een zodanig lugtporapje met zyne zuig-

glazen by zich hadde, om de vertak-

king te weeren , en tyd te hebben de
ontfteking weg te neemen ; het gene

my menigmalen des nagts wel is te fta-

de gekomen.

§. XXIII.

By 't lagchen en praaten onder 'teeten

of drinken enz. gebeurt het dikwil's , dat

van de fpys of drank ietwes in de Lon-
gepyp fchiet. By wat toeval (f) dit ook
moge ontftaan, zo word 'er eene onop-
houdelyke hoeft , zelfs verftikking

(§. XXI.) veroorzaakt. Als deze reeds

daar was , zou men genoodfaakt zyn de
inademing te herftellen (§. X. 5.). Eer

het

e ff) Een reeks van voorbeelden vind mes aan-

gehaald XMifc, N. C. Dec III. A. V. & VI. obj\ 253.

Gg 3
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het ZO' verre-kwam ^zon rfien: ook door
niesm'ddelen in de neus geblazen , . of
door kitteling van een veder in de neus,

eene niezing dienen te verwekken , of
het ingefchotene, in de lugtpyp dus 'er

met geweld wierde uitgedreven. Al5
dit niet lukte , zou men zich gedrongen
vinden eene opening in .de lugtpyp té

maaken , of 'er de beletfelen ter ade-»

ming' eene vryer doorgang dooi^ vinden
mogten .dan door j.

't - ftrottenhoofd.

Voorts moet men alles bybrengen wat
noiig is om de nadeelige gevolgen der

Veritikkinge ( §. IX. ) wegteneemen

(§. XV. >

§. XXIII.

Ook kunnen 'er in de longblaasjes eii

pypjes ftoffen zyn , doch de kragten

ontbreeken om te loozen. — Of de
fpieren van de inademinge kunnen zo
kragteloos zyn, dat.de bezette Longe-
pypjes niet kunnen uitgerekt , en de
Long opgeblazen worden.

Zie daar twee foorten van Verftikkin-

gen , waartoe de hulpmiddelen , te voren
befchreven , ongenoeglaam zyn : des-

wegen zal ik ze om ni^t te ver uitte-
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is^yden , thans met ftilzwygeri voorby
gaan.

Ik heb ook met opzet in déze Beden-
kingen over de Verftikten geene mel-

ding gemaakt van opgeh inlenen : ver-

mits deze wegens het famenftel van de
Longepyp en ftrottenhoofd zo zeer niet

behooren tot verltikten door weering

van lugt in de Longepyp alleen^ dan wel
meeft onder de zulken , welken door
beroerten iÏQXVQn. \k ZQg alleen : om dat

'ier blyken van eenige verfiikking (ƒ) ,

en tevens van beroerte Qg ) by zyn. Zy
llerven nog veel minder door verbree-

king der wervelen ( ^ ).

Zy, die door verfmooring (likken, heb-

ben 'er • meerder gelykheit mede; onze
behandeling omtrent de zulken is dan
genoeglaam in de XVIII, §. overwogen.

Ingevalle evenwel deverhangenenjlegis

twyfelagtig dood zyn , zou men de Long
; ._

^
"

< door

(f) Want men vind in verwurgde dieren de
Long vol lugt, en fomtyds den holader gebarften:

C. CoNSENTiNBs p. 284. Den holader als een vuift

opgezwollen: Riolanus ad Gassekdum p. m.
(g) Long, herfenen, en 't regterhart zyn voï

zwart bloed in de aderen ingepakt , Harv'eus de

Circul. Saiïg. Exerc. III. p. 2f i.

e /j ) Farricu Sciagrapbia biJloricB Phy/ico Medici-

Butisbaci &'c, di mwte laqueo fufpenforum. p. .^S.Jea.

Gg 4 ^
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door \ferwyding der borfl en inblazing

van lugt (§. X. 5.) , het hart door vry-

ving der leden en voortdryving van 't

bloed na en van 'l hart, kunnen tragten

in beweeging te zetten : (moetende het

eerfle voorgaan , zal het hart in bewee-
ging kunnen blyven) en vervolgens eene
ruime aderlating op de voeten, welke
met eene floving der vogten gepaard
gaat , te beproeven : of men nog by-

tyds het bloed in zo verre van 't hoofd
konde afleiden , dat de voortgang der

beroerte gefluit wierd.

OVER
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O V E R D E

VOORTTEELING
E N

EIJERNESTEN
VAN SOMMIGE

HOORNS
E N

ZEE-INSECTEiV;
D o o II

JOB B 4 ST E R.

Is
men met een eerbiedige verwonde-

ring aangedaan over de Wjshdd in de

Schepping^ en over de Voorzienigheid in

de Onderhouding der Voge]en en Infeften,
die in de lugt en op de aarde leeven:
men zal het niet minder over beide wee-
zen 5 als men de voortteeling der Vis-

G 5 fen.
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fen, en andere zig in Zee onthoudende
Dieren nagaat : een ftofFe , waar van , na
maate van haare byzonderheid en uitge-

Itrektheid , nog weinig gefchreven is.

Die Visfen , die tot het geflagt der
Walvisfen (^genus Cetaceum of Flagiun )
behooren, en eenige van hetkraakbeenig
geflagt, Qgemis Carttlagtnrtim of Chondrop-

tery^u') hebben uit- en inwendige teel-

deelen, Q Mares , penem , tejles ^ projlatas ;

Foemma^ Ubera^ yuham, . laerum (^))
vermengen zig als veele op het land lee-

vende Dieren , en werpen levendige

jongen, die zy ook aan haare borfl:en

zoogen.

De andere zoorten van Visfen heb-

ben zaadblaasjes oï hom, en Eijtjes of
kuit , die zy door vryving tegen elkan-

ders lichaam uitfchieten , en dan nader-

hand van zelfs uitgebroeid word (^).
De

(^a) De Vis geele Hay of Zeerotte genoemt , zolu-

de na het zeggen van 'den geleerden Biffchop Pon-
TuppiDAN<dubbeide teeldeelen hebben, Mares^ duos

penes, foemina duas matrices. Verfuch einer Natur
hiflorie von Norwegen Tom. II. pag/ziy-

Cfr^ Omnes , Cetacei , & Cartilaginei longi &
p1ani , vivijm fcetum abfque ovo , vel ovo inclu-

lum edcntes , intus uterum , marès telles atque
proüatas, extus vero organa ad generationem ma-
oifefte , & corpora ad coicum. apte ftmóla , ha-

bent : omnes hinc coeunt: ica ut foemella fupina in

dorf*
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, De Noordfe Philofooph en geleerde

Bisfehop Erich PÓ-ïntoppidan merkt
aan , dat de meefte zoorten van Vis-

fén , dia Ovipara- zyn , 's jaarlj^ks op ge-

zette tyden' digt by 'land komen , om in

ftille Baijen en Zeeboefems haare kuit

met meerder zekerheid te kunnen fchie-

ten, als in de diepte der Zee: dog dat

het wonderlykfte is , als- deze Visien

haare zwaare kuit gefchooten hebben

,

en wederom na Zee keeren , zoo zwel-

gen zy eenige fteenen in , van den grond
der Zee\ om haar als ballaft , in plaats

van de zwaarte der kuit te dienen Qc ).

.. ,->r.; ';:;; -^ By

dorfo jaceat , ac marem fupervenientem, in ele-

menco aqus inftabili , pinnis excipiat , ne alitem

delabatuT,. appendicibus juxta pudenda, vel forma
lata & fupine fcabra , vel amplexione caudamm ,

uc in cartilagineis latis, impedit.

ümnes Spinofi & Cartilaginei ovipari, teretes

& angulofi, ovaria faltem & Veficulas feminales,
neque ulla alia externa ad generandum apca habent
organa (excepta Muftela Vivipara & forte Mu-
rsena) apud hos attritu mutuo ventris unius , aU
terius genitura elicitur. Sperma mafculinum irri-

gando ova foemina: improegnat : foemince pinnis
ventralibus fcobém exeavanc, fupra quam & in lo-

cis. quietis ea deponunc, uc aqua mediante, arena
obruantur , ;mo (axa falmones eligunc, & cavemas
fub illis eiFormant.STELLERi obferv de sener. Pifciunt
in novis comment. Acad. Petrop. Tom. III. pag. 40 5-.

(c) Verfuch einer :^atur Id^iftorie vonNorwegea^,
Theil IL pag. igj.
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By de Schaalvisfen , als Kreeften

,

Krabben , Kreeftflakken , is ook het Man-
nelyke van het Vrouwelyke geflagt on-

derfcheiden : dog anders is het met de
Hoorns en Schelp isfen : onder deze

vind men maar weinige, daar dat onder-

fcheid van geflagt kenbaar is , gelyk by
de groote Perfife Hoorn , (Bucctnum ma-

jus Ferfictitn vel Cymbium^ de Purper-

flakken ( mtirices vel 'PurpttrcB ) de tollen

QTfocht^ de gemeene Alykruik (^Cochlea

fnrn.cata') en misfchien nog eenige an-

dere , die niet genoeg waargenomen
zyn: zynde de Hoorns der iVlannetjes

iets kleinder, en hebben meer kringen

of draijingen , dan die der Wyfjes.

De meefte andere hebben beide de

Sexen in zig vereent , en zyn waare Man-
wyven of Hermaphroditen : van welke

men driederlei zoorten kan onderfchei-

den.

Eerji. By welke men geenderhande

,

het zy Mannelyke of Vrouwelyke teel-

deeien vind, en die zondereenige ver-

menging met haars gelyk , egter haar ge-

flagt voortzetten , gelyk Lampjes of

Schoteltjes , (^Pate/W) en de Oefl:er&

^ Ljhea ) enz.

Jen tweeaen. Zoodanige die wel beide

de
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(Je teeldeelen in zig vereenigt hebben,
dog egter zich zelven niet kunnen be-

vrugcen , maar daar toe , een tweede
noodig hebben, zoo dat elk de plaats

van Man en Vrouw waarneemt , gelyk

op de aarde de Slakken.

Ten derden. Zoodanige , die fchoon
beide de teeldeelen in haar lichaam ver-

eenigt zyn, egter nog twee byzondere

( indivtdüs ) om elkander te bevrugten

,

noodig hebben. Hier door is de eene,
gedurende de vermenging, altoos ge-

nootzaakt op den anderen te klimmen,
om den afïland der teeldeelen. Van
dit zoort zyn Hulimis ^ Coretus, en dat

is de reden, dat men zomtyds zulke

hoopen en klompen van deze Diertjes

aan elkander va(t ziet zitten < d').

De Hoorns, Schelp-visfen en andere
Zeeinfeéten verfcheelen ook veel van
elkander in het voortbrengen van haare

jongen; zommige, gel^k de (^Bucamtm
majus

(d) Adanson in zyn hijloire des coquillages. pag.

LXVII. is, mynes 'weetens de eerite Authcur,
die die kleine Hoorntjes door hem Bulinus ge-

noemt, befchvyft , en haar eigenfchap aanmei-KC

,

dat zy meell altyd boven op 't water dryven. Men
vind dezelve hier op 'c eiland van Schouwen in

groote menigte op zommige plaatfen van het dyt
vyatcr, en in de zoute kreekej; op de fchorrcOc
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majiis Terficurn) (e) grootèPerfife Hoorn,
baaren levendige jongen; Ik weet niet

of ik zulks ook mag zeggen van de
Oefters : in 't laaft van July of begin

van (f) Auguftus, vind men die vol

levendige jongen , dan in 't begin van

Jtmy , ziet men dezelve vol eijtjes.

Dog de méefte Hoorns brengen eijers

voort. . '

. rrDeze. eijers zyn by eenige elk afzon-

derlyk bedekt met een hard vlies, ge-

lyk de eijers der Infeóten op de aarde

,

dus zyn de eijers der Kreeften , der

Krabben, der Kj-eeftflakken enz. .»

De eijers van andere als van de BuU'
nus\ Coretas^ Balamts, leggen by mal-

kander in een foort van Irl of flym, ge-

lyk de eijers der Kikvorfen.

Dog de eijers van meeft alle andere

Hoorns en ook van de (^ ) Zeekat of

Sepia zyn in vliezige zakjes , die door
vezelen tot -een hoop aan malkander ge-

hegt zyn, 't welk dan een eijemeft (in

't Latyn (h^ Favago of Meliceray ge-

noemt
Ce) AdAnson loco citato.

(f) Leeuwenhoek 85 briefin 't vierde vervolg.

(g) Natuurkundige verhandelingen , hy Houtiiin

te Amflevd. 1. deel. p. 379. ,

( b^ PurpurtE verno tempore curidem in locu'm

Ie colligentes, coutiunta qüava favaginern C|i4!A(x»!g«*)
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noemt word : in elk van deze zakjes
zyn zomtyds vyftig, zeflig en meerder
eijtjes , zoo dat 'er eenige duizenden uit

zoo een eijernefl voortkomen. Deze
eijerneften worden volgens (/) Rum-
PHius in de Indien daar wat meer Hoorns,
als hier te lande aan de ftranden zyn

,

van de Inboorelingen gegeten.

Het is met veel waaifchynelykheid tè
vermoeden , dat elk byzonder foort van
Hoorn een byzonder eijernefl heeft : en
men vind 'er eenige die^om hun byzon-
der maakfel en gedaante zeer wonderlyk
en aanmerkelyk zyn.

Die der Kinkhoorns , welke men
Wulken noemt^ zyn op onze ftranden
zeer gemeen, en druivetrosfen genoemd
by de Visfers : dog voor dezen zyn de-
zelve voor een Zeeplant gehouden, en
dus befchreven , onder den .naam vaa
K^lcyomum Fejica manna.
Men vind tweederhande foorten van

Wulken , de groote Zeewulk die in de
jNoord-zee gevangen word , en waar
* -

•

'

jiiiüi ïi-j . . van.'

vocant, qus velud favus eft apum, vérum non ita'
elegans, led quafi ex putartiinibus cicerorum albö-
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van het eijernefl Fig. III. afgebeeld word,

en de kleine Wulk, die gemeen aan de-

ze ftranden zig onthoud , en veel gege-

ten word ; (^zte deszelfs eijemefi Fig* LI. )
Beide deze eijerneftjes beflaan , gelyk zoo
even gezegt hebbe , uit een menigte van

zakjes of blaasjes : het vlies, dat deze

zakjes maakt, is dubbeld, en heeft aan

de onderfte zyde een klap vliesje , 't welk

de inkomft van de lugt en Zee-water

belet, dog den jonge Wulkjes , als die uit

hunne eijtjes güboren zyn, uitgang na

buiten verleent.

Deze jonge Wulkjes komen niet alle

te gelyk uit: men zal uit fommige eij er-

zakjes , reets , Hoonitjes gebooren

zien,terwyl de andere nog eijtjes in zig

hebben: dog hebbe doorgaans gemerkt,

dat zy uit de binnenfte blaasjes van het

eijernefl het eerfte voortkwamen.

InApril en de volgendeZomermaanden,

kan men deze eyerneften , op fteenen

en fchulpen vaftgehegt, in genoegzame
menigte bekomen , en wanneer men die

dan in een helder glas met Zee-water,

dat dagelyks tweemaal moet ververft

worden , bewaart , zoo zalmen die Wulk-
jes, die op 't punt zyn van gebooren te

wgrden , daar binnen korten tyd uit zien

krui-
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kruipen , over heteijerneft en 't>glas

heen : dog zoo dezelve binnen een dag

of vier niet uitkwamen , zoo wierden zy
in de glazen niet uitgebloeid.

Ik ben dikwils verwondert geweeft,

hoe dat zoo eenDier,alseen Wulk, een
eijerneft konde voortbrengen vyfen zes-

maal grooter , als het dier zelfs , dog dit

gefchied , voor zoo veel ik hebbe kunnen
navorien, op de volgende wyze.
Het dier, moetende zyn eijers leggen,

begeeft zig op, of tegen een fteen, en
legt eerft twintig , veertig of zeftig

blaasjes ; een dag of vier naderhand , op
of naaft deze vafl , een diergelyk getal

;

een dag of drie naderhand al weer, dit

herhalende, tot dat hy alle zyne eijers ge-

legd heeft. Deze eijers zagt en llymig

zynde, kleeven op en aan een: gelyk

de eerfle op den fteen gedaan hebben

,

en zetten zig ook naderhand v/at uit,

en worden grooter Qky
Ik heb deezcn Zomer, de Voorttee-

ling der geele en gemeene Alykruiken
na-

(k) De Heer Reaumur heeft ook een foor:

van Vliegen met vier vleugels opgemerkt, wiens
eijers mede dagelyks groeijen na datzy gelcgc zyn.

Memoires des vijectgs. torn. V. pag. izi. edit,- Pmf
Jtens.

JF. Led nh
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nagegaan : ten dien einde nam ik

in de maand February eenige van
deze diertjes , en zette dezelve ne-

vens wat keijfteentjes , oude fchelpen

en Ruy-bladen ( quercus marina _) in hel-

dere glazen , met Zee-water gevuld , 't

welk op zyn minfte eens des daags ver-

verft wierd. In April begonden de geele

Kruikjes eerft hunne eijtjes te leggen op
de bladen van de Ruy Qquercus marina)

(zie Fig. IK A. B. en dezelve fterk

vergroot. C) De gemeene Alykruiken
leiden haare eijertjes een week of drie

daar na, dog niet op de Ruy, maar te-

gen *t glas even boven het water. (Fig.

^. A. B. C. De eijemeftjes van de
geele Kruikjes waren

,
gelyk die der

Wulken , een weinig rond en verheven ^

en alle de eijtjes aan malkanderen vaft

;

dog die der gemeene Alykruiken, wa-
ren plat tegen het glas aan , de eijtjes

kleefden niet vaft aan een, maar raak-

ten , door beweging en fchudding van
het water , alle los en uit elkander, en
vielen onder op den grond.

De eijerneftjes der geele Kruikjes

vertoonden zig voor het oog, als een

witagtig flym , en , met het vergrootglas

bezien ^ hadden ze van binnen gêele

ftipjes
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(lipjes
'
in zig. Dog de eijers der ge^

meene Alykruiken vertoonden zig voor
het oog , als een weinig fyn zand , be-

halven dat middelde ftipje , dat grauw-
agtig wit was , volmaakt doorfchy-
nende.

Wat moeite en oppasfens ik aange^

wend hebbe , om deze eijtjes by my te ia-

ten uitkomen, zoo is my zulks tot nog
toe nooit gelukt, fchoon ik dezelve wel
twee maanden bewaard , en dagelyks vers
Zee-water gegeven hebbe.

Ik moet ook niet nalaten aan te mer-
ken , dat deze geele en gemeene Aly-
kruiken, alle haare eijtjes nietgelyk op
eenen tyd leiden , maar eerfl één ge-

deelte, en een dag twee drie daarnaa,

.
den hoop grooter maakende , tot dat

zy uitgeiegt waren.

Wanneer men in de maanden van Fe-
bruary en Maart by laag water ^ langs de
ftranden van dit Eiland van Schouwen
wandelt , ziet men op het zand een
meenigte van kleine blaasjes , die als

met een krom halsje in het zand vall:

zyn. (Fig. /. A. B.) Deze, met een
vergrootglas bezien , vertoonen zig vol
met oranje of rosfe-bruinagtige eijtje?.

ïk beken nog niet te vreeten , van
Hh 2 wiiE
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wat Infeét dezelve voortkomen. Eens eeii

zoodanig blaasje, na dat ik het met wat

zand in een- fles met Zeewater bewaart

,

en dat water dagelyks ververfl: had, ope-

nende , bevond ik leevende , kruipende

of zwemmende Wurmtjes uit die eijtjes

voortgekomen te zyn , dog met een fter-

ker vergrootglas, die bezien willende,

zoo raakte het glas by ongeluk om ver,

zoo dat ik die diertjes niet wederom
kon vinden.

De onvermoeide Natuurönderzoe-

ker, en myn zeer geëerde vriend, de

Wel Edk Heer Laurens Theodorus
Gronovius befchryft (rn de Natuur-

kundige Verhandelingen te Amfterdam

door Houttuin uitgegeven , tweede deels

tweede flukje) diergelyke eijerblaasjes

,

door zyn Wel Edl. op een Oelterfchulp

gevonden , en waar in zyn Wel Edl. een

foort van kleine Kruikjes of Zeeflakjes

ontdekte: 't welk my zeer verwondert,

omdat deze eijerblaasjes in haar uitwen-

dige gedaante , zeer veel verfcheelen

,

van de eijerneften , die ik de geele en

Alykruiken voor myn oogen hebbe zien

leggen.

Wanneer men het Zeemos en andere

Zeeplanten ook des Zomers onder-

zoekt 5
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zoekt , zoo vind men veelerhande
eijerneften op dezelve : zommige als

blaasjes , heb il^ gezien onmiddelyk aan

het Zeemos vafl (Fig. k^L B.) andere

als met een ftukje daar aan hangende
(Fig FlL B.). Eens is het gebeurd, ter-

wyl ik zoo een eijerblaasje met een ver-

grootglas in eenfterken Zonnefchyn be-

fchouwde , dat het openbarflte , waar

pp de jonge zig wyd en zyd en onbe-

denkelyk vlug door het glas veriprcid-

den ,
gelyk in 't voorjaar de jonge Spin-

nek.opjes als zy gefleurd worden : ik vong
met e-en penneveer eenige daar van

op , welke met een fterk microfcoop
bezien , zig vertoonden , als hand-gra-

naatjes (Fig. VL C.) Wat diertjes daar

uit moeflen voortkoomen , beken ik ook
niet te weeten : hoewel ik durve ver-

zekeren dat het geen Polypi zyn , fchoon
die zig zoo menigvuldig op 't Zeemos
onthouden , omdat de eijtjes der Polypi

afzonderlyk , maar niet in een blaasje te

zamen gelegt worden. Op de Alcyonium,
die Zee-longe (^Putmo mannus^ genoemd
word, vond ik een eijerneO:, dat voor
't bloote oog , zig vertoonde als een

weinig witte room , Fig. VUL A.) dog
Hh 3 met
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met een vergrootglas bezien , vol met
eijtjes was, die in een wit lymig vogt
zig onthielden, gelyk de Kikvors-cijers,

in het zoo genoemde Kikvorfe-zaad.

(^Sperma Ranantm.'^ Ik twyfele zeer of
dit geen eijers van de Zee-puiften of
pokken

, ( Hnlanus ) geweeft zyn , om-
dat veele kleine Zce-puiftjcs, niet dan
met een goed vergrootglas te onder-

fcheiden , op dezelfde Alcjonium zig

bevonden.
Ik maane alle liefliebbers der Natiiur-

lyke hiftorie aan, om zig op heronder-
zoek der Zee-infecten toe te leggen , en
na te fpeuren of by zommigc an de-

zelve geen gedaante-verandering ( Meta-

morpbojis ) plaats heeft : dat dezelve

niet onmogelyk is , toont de gedaan-

te-verandering der Kikvorfen in 't zoete

water.

En ik houde my verzekert, dat die

geene , die tyd en gelegenheid heb-

een , om zig op dat onderzoek te kun-
nen toeleggen , daar in een oneindig

vermaak, zullen genieten : want dit is

een nieuwe weereld , waar van de in-

woonders nog weinig bekent zyn , en
(iie om hunne byzondere manieren van

Voor-
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Voortteeling , beweeging , huishouding

,

en andere eigenfchappen , den aandagt

van een naauwkeuriger onderzoeker
wel waardig zyn.

UITLEGGING
DER

P L A A T.

Fig. /. A. Een Eijernefi, ah een blaasje in de

maanden February en Maart ^ in me-

nigte by laag tvater , hier aan de

jiranden te vinden.

B. Het zelfde vergroot , zoo dat de eijt-

jes daar in zigtbaar zyn.

Fig. //. Een Eijernefi van de gemeene Wulk ,

die hier in Zeeland veelgegeten word ^

Qp een uitgegete Oefterfchulp vaji zit-

tende,

a. Een blaasje van dit eijernefi openge-

fneden om de jonge fFulkjes te kun-

nen zien.

b. Een klein Wulkje pas uit het eijtje

geboren,

Fig. ///. Een Eijernefi van de groote Zee-

Wdk , die in de Noordzee gevangen

'joord.

Hh 4 s.
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a. Een blaasje van dit Eijeme/i cpcn-

gejneden.

h. Een jong JVidkje daar uitgenomen.

Fig. IF. Een takje Rny (Quercus Marina)
met een geel kruikje A daar op , dat

gedurende zei a agt dagen bet Eijer-

fiejlje \j gelegt heeft ^ waar van by
C eenige eijtjes vergroot vertoond

'worden.

Fig. V. Een gemeene /llykniik A , die eenige

eijers B tegen 't glai aangelegt heeft,

en die op C vergroot vertoond worden.

Fig. FL Een takje Zeemos (Sercularia) met
eenige eijernefljes b van eenig Zee-

infeSt daar op.

c. Sommige Polypi aan dat tal'je ziPr

tendp. Jlk dit met een Jierk vergroot^

glas bedden ivierd^zoo vertoonden zig

deze eijernefljes als in B, waar van
'er een in den Zonnefchynfiaande , voor

myn oogen juiji openbarftte , en de

diertjes C , gelykende na handgra-

naatjes , wyd en zyd zig door 't glas

verfpreidden.

Fig. FII. Een ander takje Zeemos (Sertularia)

A waar op de eijernejijes b , ah met
een voetflukje vaft waren.

a. Sommige Polypi aan de enden der tak-

jes zittende.

B. Beze eijernefljes vergroot.

C. De Polypi vergroot.

D. Een Polypus , die zig van V Zeemos
los gemaakt hebbende, vertoond word,
zoo ah hy door 'ï %vater zwemt.





^73-

'^jfüj.m.

\
ad vivu//t^•lun viJuTcti:
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Y'ig.VIIL Een Jlcyonium, die Zee-longe (Pul"

mo Marinus^ genoemd voord ^ ivaar-

op een Vieinig -vjit flyin A ( V welk

__ hier wat groot er dan natuurlyk word
vertoond). Dit , ?net een flerker glas

•bezien , was vol met kleine eijtjes,

. die ik geloove eijtjes van Zee - puijien

Balanus ) te zyn , om dat zeer veele

kleine Zee -puijijes niet dan met een

vergrootglas, te onderfcheiden ,C, daar
op te zien waren.

Hh5 AAN-
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AENMERKINGEN
OVER DEN

L O O P
DER

STAERTSTER,
DIE EERLANG VERWAGT WORT ,

EN IN 't JAER 1682 VER-.
SCHEENEN IS ;

DOOR

J A N S C H I M.

Wanneer men gadeflaet dat, in de
SteiTekunde, de meefte beflui-

ten , nopens den loop der Hemelfche
Lichamen , worden opgemaekt door
vergelyking van oude met nieuwe waer-

neemingen , zal het niemant vremt voor-

komen dat het verzuim der Ouden , in

't naeuwkeurig aenteekenen van den
zigtbaren loop der Staertfterren ('t geen

zy de moeite niet waerdig hebben ge-

acht , om dat ze dezelve voor onbe-

'l .
.- . ften-
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flendige en ras verd\Vynende lichamen

aenzagen) de Pledendaegfchen nog zeer

onkundig doet zyn in dat gedeelte der

Hemelloopkunde.
Wel is waer dat de beroemde New-

ton , gevonden hebbende dat de wegen
der Staertilerren ApöUoniaenfche langron-

den , van zo groOte Uitmiddepuntig-

heit , Z3^n , dat dat gedeelte , waer in zy
zich aen ons vertoonen , weinig van een

brandfneede van 't eerfte geflacht ver-

fchilt , vervolgens , door zyne groote

kennis in de Wiskunde , ontdekt heeft

de wyze , op welke men , door drie

waerneemingen , op een Staertlter, uit

de Aerde , gedaen , kan vinden hoe der-

zelver wQg , als een ApoUonmenfche brand-

fiieede aengemerkt, is ten aenzien van
de Zon , welke in het brandpunt van
dien weg gevonden wort.

Doch het is te gelyk waer, dat, hoe
fraey ook deze uitvinding is , en hoe
zeer de uitrekeningen, gegront op de
gevondene wegen , met alle de waernee-
mingen overeenkomen , men echter

daer door niet kan ontdekken hoe veel

jaren zodanige Staertilerren nodig heb-

ben om eens om de Zon te loopen,
maer dat men zulks moet vinden door

ver-
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vergelyking van den eenen weg met den
anderen.

Dit nu doende , zal men niet anders

ontwaer worden als dat deovereenftem-
ming der weegen , bewandelt in de Ja-
ren 1531, 1607 en 1682. zo groot is,

dat men, met genoegzame zeiverheit,

die aen dezelve Staertfter toefchryft ,

dat men, om gelj'ke redei^en , de Staert-

fter van 't Jaer 1532 dezelve acht te

zyn die in 't Jaer 1661 verfchenen is,

en dat die in 't Jaer 1264 gezien is, zich

ook in 't Jaer 1556 vertoont heeft; zo
dat, fchoon men (i) 45 berekende we-
gen heeft , zulks echter maer van 41
onderfcheiden Staertfterren is.

Onder deze munt echter inzonder^

heit uit de Staertfter die in de Jaren

1531 , 1607 en 1Ó82 verfcheenen is,

niet alleen om de grootere overeen-

komft der toen bewandelde wegen

,

maer wel byzonder , om dat men van
de-

(i) Men vindt 43 wegen van Staertfterren op-
gegeven in de la Caille Lecons élémentaires d'Aftro-

iiomie §. -f 71. Paris i75f. en N. Struyck vervolg

van de befchryvin^ der Staertflerrcn bl. ic>-, ioo\

174. de 44® vind: men in 'c laecftgenoemde werk
bl. 109. en de 4^*= in de uitgezogte Verhandelin-
gen

,
gedrukt by F, Houttuyn z^ deel bl. Ó20 , Ó32.

zyndc alle die my bekent zyn.
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dezelve drie berekende wegen hebben-

de , na kan gaen of de omlooptyden

gelyk zyn; doch dewyl zich hier een

verfchil van (2) 459 dagen openbaert,

dat in den eerften opflag al te groot

fchynt, en den tyt der naefte verichy-

ning zeer onzeker maekt , heb ik , na uit

den wydtvermaerden (3) Halley ge-

leert te hebben dat deze Staertftcr een

groote verandering ondergaen heeft

door hare nabyheit aen Jupiter in 't Jaer

1681, hier omtrent eenige rekeningen

gemaekt, die, offchoon, op verre na,

niet voldoende om de gedaente van den
ver-

(2) Volgens de rekening van Halley is deze

Staertfter in haer naefte punt geweefbden2 5"^'°" van

Oogflmaent des Jaers is^i- en den ló^*^" van Wyn-
maent des Jaers 1607. O S. zynde een tuffchên-

wydte van '2781 1 dagen; daer" van den laecftge-

iTselden tyt tot den 4'^^" van Herfftmaent des Jaers

1682 , mede O. S. , toen zy weder in 't naefte punt

kwam , niet meer als 273'5-2 dagen verlopen zyn,
de uren en mm. op welke dekomfl in 't naefte punt
gefchiet is, heb ik, voorbedachtelyk, niec in achc

genomen , dewyl ik ze niet even eens vondt daer

de weg als een brandfneede , en daer hy als een

langrondt wort aengemerkt.

(3) Zie 't Européis Magazyn XX^fluk, gedrukt

te Haerlem by Iz. en ^ob. 'Enfchedé^ voor Febr,

I7j-ó, bl. 134— 136, en de uitgezogce Verhande-
lingen , gedrukt by F. Houttuyn i^ d'. bl. 494—496,
uit Edm. HALLEYTab. Aftron. Lond. r749- P* RrsT»

.
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veranderden weg, en den tyt der eerfle

komll iii 't naefte punt te bepalen , ech-

ter duidelyk zullen doen zien dat 'er

toen een groote beroering in haer' weg
voorgevallen is.

In myne rekeningen omtrent dit (tuk

heb ik met (4) Halley veronderftelt

dat deze Staertfter zich beweegt in een
langrond van 't eerfte geflacht , waer van

de langfte as 17. 8635, en de Uitmid-

depuntigheit 17. 2810 malen de middel-

afftant der Zon van de Aerde uitmaekt,

dat het naefte punt in den weg der

o /

Staertfter i. 36 tti;^ de klimmendeknoop
o /

20. 48 V, en de helling van den weg
o y

1 7. 42 is ; en eindelyk dat dezelve , te-

gen de orde der tekenen loopende ., in

't naefte punt gekomen is op den (5)
^den van Herfftmaent des Jaers 1Ó82

uren ^

ten 21. 22. op welke, en nog (6) eeni-

(4) Tab. Aftron. p. Oooo 4.

(f) Verfta hier, en vervolgens, oudeStyl, en

middel , of gelyke cyc , op den middagkring vau

Green wich.
(6) Deze zvn de lengte van het Sterrenjaer,

't geen ik uit Keuls XXVII^ les, bl. 477. op 36/
dagen 6 Uren 9 Min. 30 Sec. genomen heb; de

grooEEê
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ge andere gronden , ik gevonden heb de
dagelykfche middelbeweging 46. 99558
Sec. , de fnelheit der Staertfter in 't naefte

punt 153278. 45, en de aentrekkings-

kragt naer de Zon aldaer o. 024469769
Rynlandfche voeten , beide in een Sec.

tyt. Vervolgens ftellende dat 'er in de
Zon (7) 1072 |g deelen Stof zyn tegeil

I in Jupiter , en ten opzichte van de

plaets dezer Dwaelfler gebruik makende
van de (8) Tafelen van Halley , heb ik

wy-
grootte van de gemiddelde Middeiyn der Aerde,
waer voor de Heer Lubfs, in zyne Inleiding tot

eene Natuur en Wiskundige beTchouwinge des
Aerdkloots § DC. 3384S48, 4 Rynlandfche Éoeden
opgeeft ,• en eindelyk 't gezigteinderlyke verfchil-

zigt der Zon, dat ik', in hareu'raiddclafftant van de
Aerde, en ten aenzien van des Aerdkloots gemiddel-
de halve middeiyn ,juifl:op 10 Sec. veronderfteltheb.

(7) Uit Halley Tab. Aftron, p. Bbb 4, Ccc 2,,

Eee 4 en Fff 2, met den anderen vergeleken,
blykt dat op den 16^^^'^ van Louwmaenc des Jaers
.1683, en jupiter, en Saturnus, ten aenzien van
onze Aerde, in te^enftant met de ZonzyngeweeU;
als mede dat de Zon, toen, van jupiter y. 34748,
van Sa.turnus 9. 16493, ^n dus Jupiter van Saturnus

3. 81745- malen de middelafftant der Zon van de
Aerde , heeft afgeftaen ; en dewyl dezelve be-
roemde Man p. Rrrr zegt, dat de aentrekkings-
kragt der Zon op Saturnus, ten dien tyde, 186
mael fterker was dan die van Jupiter op' dezelve
Dwaelfler, volgt ook dat de hoeveelheit van Stof
in jupiter en de Zon geredent zyn als i tot 1072 ^j,

(8) Dezelve Tafelen heb ik ook vervolgens LoC

de andere Dwaclflerren gebruikL,
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wyders berekent: Tm Eer/len ^ deLengte
en Breedte van het punt , naer welk de

loop der Staertfter zich op een' zekeren

tyt uitftrekte ; Ten T-weeden , de Lengte

en Breedte van het punt , naer welk de

middepuntskragt der Zon werkte , zynde
de plaets daer de Zon uit de Staertfter

te zien was; Ten Derden, den hoek tus-

fchen de richting van den loop der

Staertfter, en de richting van de midde-

puntskragt der Zon; 'len fierden, de

evenredigheit die 'er op denzelven tyt

was tusfchen de middepuntskragten van

Jupiter en de Zon ; Ten Fjfden , de Leng-

te en Breedte van het punt naer welk

de middepuntskragt van Jupiter zich

uitftrekte ; als mede , Ten Zesden , die

van de kragt, lamengeftelt uit de mid-

depuntskragten van de Zon en Jupiter

v

Ten Zevenden , de gefteltheit \ an het

Vlak waer in de Staertfter zich dus op
nieuw beweegde ; namelyk de plaets

van deszelfs klimmendcn knoop, en zy-

ne helliqg op het Taenrondt , zynde dit

vlak te vinden door de dan bereits ge-

vondene richting van den loop der

Staertfter, en de Lengte en Breedte van

het punt naer welk de famengeftelde

middepuntskragt zich uitftrekt ; vervol-

gens
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gcDs , Teti Jgtjlen , berekenende deil

liock die 'er dan is tusfchen de richting

van den loop der Staertfter en de ricli-

ting van de famengeftelde middepunts-

kragt; en eindelyk, Ten Negenden, hoe
veel de aentrekking van deze famenge^.

ftelde middepuntskragt in een Sqc. tyc

is, en wat evenredigheit dezelve tot de

middepuntskragt der Zon heeft. r.

Op deze wyze heb ik nu verfcheiden

rekeningen gemaekt; doch dewyl ik die

in een Tafeltje korter en duidelyker zal

kunnen vertoonen dan door een breed^

voerige befchryving , heb ik ten dien

einde, hier agter aen, zodanig een Ta-
feitje geftelt, daer ik tans alleen uit aen-

merke , dat of Ichoon de Staertfter in

haer naeften flant aen Jupiter geweelt

is op den 29ften van Zomermaent des

Jaers 1681, gelyk uit vergelyking van
de 7e met de B^' rekening, met weinig

moeite na te gaen is; echter de midde-
puntskragt van Jupiter , zo als hare wer-

king is op de Staertfter, op haergroorft-

is gewecft ten aenzien van de aentrek-

king der Staertfter naer de Zon, 10 da^

gen te voren , zo ten duidelykften blykd

uit de 3-, 4e, 5- en 6e rekening met-

den anderen vergeleken zynde.

//^. Deel, li Bv
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By aldien echter de Staertfter 133 dra-

gen 23 Uren 21 Min. 27 Sec. vroeger,

en dus den 23^'^e'" van Crasmaent des Jaers

3682. ten 22 Uren o Min. 33 Sec. in haer

naefte punt gekomen was , zou de be-

roering nog veel grooter en fiagcnoeg op
het grootfte geweeft zyn ; Immers, dan

zouden , naer myn rekening , jupiter en

de Staertfter , op den pden van Gras-

lïiaent des vorigen Jaers ten 7 Uren 52
Min. 58 Sec.jten opzichte van de Zon,

in famenftant geweeft zyn 23. 23. 2 n.

t- o / //

de eerfte met o. 19. 3, en dé laetite

met 9. 45. 7 Z. Breedte ; dan ware de
Staertfter van de Zon 5. 052378, van

Jupiter o. 8395302 , en de Zon vanJupi-

ter 5. 12 161 6 mael de middelafftant der

Zon van de Aerde af geweeft ; dan zou
de aentrekkingskragt der Zon, werken-

de op de Staertfter , maer 29. 60097
mael fterker geweeft zyn dan die van Ju-
piter ; en dit zou veroorzaakt hebben

o / //

een te rugwyking van 16. 32. ö in de

plaets des knoopSjCen \ ermindering van

o

s. 23. ^.7 in de helling op het vlak dés

taenrondts, een verandering in den hoek
tus-
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tusfchen de richting vnn den loop en
de richting der middepuntskragt , van

21. 18. 43 tot 20. 53. 47 en eindelyk

een vermeerdering in de middepunts-

Jvragtin reden als i tot I3I57.

Dit alles heeft my nu vervolgens acn-

gefpoort om ook eens te zien welke be-

roeringen de andere Dwaelfterren in den
loop van deze onze Staertfter zouden
kunnen veroorzaeken ; ten welken ein-

de ik eerilelyk , ten aenzien van Satur-

nus , tragtende na te gaen een geval daer

de beroering byna zo groot zou zyn als

mogelyk is j geflelt heb dat deze Staert-

fter in 't naerte punt geweell is den
4dcn van Lentemaent des tegenwoordi-
genjaers 1758 ten 17 Uren 49 Min. 12
Sec; dat de knoop en 't naefte punt^
ten aenzien der Nagtevcningen , jaerlyks

50 voortgaen ; en dat de middellengte
van Saturnus op den middag van dert
29ften van Wynmaent des Jaers 1755

geweefl: is 4. 40. 0/ ^ u^'t de Zon te

zien, (fchoon dit laetfle veel van de
waerheit afwykt) en dan heb ik gevon-
den dat op den laetftgemelden "ryt de
Staertfter en Saturnus , ten aenzien van

li 3^ ^^
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de Zon , in famenflant zouden geweelt

zyn 5. 17. 22 25 , de eerde met

12. 23. 3 en de tweede met o. 41. '36

Z. Breedte , de afftant der Staertfler van

de Zon 8. 811787. der Zon van Satur-

nus 8. 998476 5 en der Staertfler van
Saturnus i. 823367 mael de middelaf-

ftant der Zon van de Aerde , wyders

dat de Zon , die volgens (9) Newton
241 1 deelen ftof heeft tegen i in Satur-

nus, 103, 23269 mael Üerker dan Satur-

nus de Staertfter zou aentrekken, en

dat dit zou veroorzaeken 5. 38. 16 te

rugwyking in den knoop, o. 47. 44 ver-

mindering in de helling , o. 6. 50^ ver-

mindering in den hoek tusfchen de rich-

ting van den loop en de richdng der

middepuntskragt,namelykvan 17. 5. 71

tot 16. 58. I7> en eindelyk een vermeer-

dering der middepuntskragt in reden als

21393 tot 21394.

Op Mars heb ik zulk een rekening

jiiet kunnen maken , dewyl zyn hoe-

veel-

(9) Newton Phil. Nac. Princip. Machem. Lib.

m. Prop. 8. Corol. ï.
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veelheit van ftof onbekent is ; echter

heb ik gevonden dat hy uit de Zon te

zien , den 25^^^^ van Hooymaent des

Jaers 1 757 ten 1 7 Uren o Min. 46 Sec.

,

geweeft is 16. 11. 34 V met o. 3. 33
Z. B-; dat de Staertfter dezelve Leng-

te, doch I. 47, 59 N. Breedte, met be-
trekking tot de Zon , op denzelven tydt

zou gehadt hebben , als hare komll in 't

naede punt den S^en van Wynmaentdes-
zelven Jaers ten 1 1 Uren 5 Min. voor-
gevallen was , en haer knoop en naefte

punt jaerlyks 50 in Lengte voortgin-
gen ; dat Mars dan van de Staertfter

o, 04781131, van de Zon i. 473927,
en de Staertfter van de Zon i. 473154
mael de middelafftant der Zon van de
Aerde zouden hebben afgeftaen ; en dat
Mars dus 949. 3689 mael fterker dan
de Zon de Staertfter zou aentrekken,
indien en Mars en de Zon gelyke hoe-
veelheit ftof hadden.

Ten aenzien van onze Aerde heb ik be-
rekent hoe na de Staertfter aen dezelve,
op het naefte zou kunnen komen, en
heb gevonden dat ditzouzyno 055318
mael de middelafftant der Zon van de

ïi 3 Aer-
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Aerde ; dat dit zou kunnen gefchiedt

zyn op den 2ï^^^^' van Grasmaent dezes

Jaers ten 14 Uren 39 Min. 20 Sec ; in-

geval de btaertfter , wiens knoop en

inaefte punt ik wederom jaeiiyks 50 in

Lengte had doen vorderen , 38 dagen

8 Uren 42 Min. 3 Sec. te voren in haer

naefte punt getreden was; Immers dan

vinde ik de Zon en Staertfter beide uit

de Aerde te zien 12. 32. 27 V de Z.

Breedte van de Staertfter uit de Zon

o. 57. 171 en uit de Aerde 67. 10. 41

,

de Zon van de Staertiter o. 989100 en

van de Aerde i. 009241 mael de mid-

delafftant der Zon van de Aerde; ver-

volgens dat de Zon ( wier hoeveelheit

ftof tot die van de Aerde geredent is

ais (10) 227512 tot I.) 711: 6344 mael

Iterker dan de Aerde de Staertfter zou

•aengetrokken hebben , en dat dit zou-

veroorzaken 16, 6 voortgang in den

knoop , 2. 4èé vermindering in de Hel-

Cio) Nesvton Phi'. JSat. Princip. Matlienu Lil:?,

lil. Prop. 8. Corpl. 2,
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iing op het vlak des Taenrondts, i. 2i|

o V //

vermeerdering, namelyk van 129. 28. 34

tot 129. 29. 551, in den hoek tusfchen

de richting der middepuntskragt en de

richting van den loop , en eindelyk een

verandering in de middepuntskragt in

Teden als 2097 tot 2096.

Wyders heb ik geilelt de komlT: der

Staertfter in 't naeil:e punt op den 4 '^^^

van Grasmaent dezes Jaers ten 9 Uren
22 Min. 39 Sec. , en de Jaerlykfche

^^

voortgang van knoop ennaedepuntso,
waer door ik vinde dat Venus , uit de
Zon te zien , den 24'ten derzelver maent
ten 3 Uren 1 o Min. , in famenftant met

de Staertfter zou geweefl:zyn9.2.39+»5

de Staerrfler met 5. 23. 22 en Venus
o / //

met o. 19. 14 N. Breedte, dat op den-

zelven tyt de Staertfter van de Zon
o. 7231 157, van Venus o. 06414032,
en Venus van de Zon o. 7259522
mael de middelafftant der Zon van de
Aerde zou hebben afgeftaen ; en dat

de Staertfter J27. 10225 i'i^^^l fterker

door Venus dan door de Zon zou
aen-
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aengetrokken zyn, indien en Veniis en
de Zon gelyke hoeveelheit 5tof hadden.

Op Merkurius , de laetfte der Dwael-
Iterren, heb ik geen rekening gemaekr,
devvyl de naefte llant die de Staertfter

aen denzelvcn kan hebben , ten op-

zicht van haren afftant van deZon,gToo-
ler is dan by een der andere Dwaelfter-

ren; en dat iVlerkurius, de kleenfle on-

der de Dwaelfterren zynde, nietonwaer-

fchynclyk de jninfte hoeveelheit Stof

heeft.

Uit dit alles is nu duidelyk op te ma-
ken dat deze onze Staertfter aen groote

beroeringen in haeren weg onderhevig

is , en waerlyk in 't Jaer 1081 daer in

een meer dan gemeene verandering on-

dergaen heeft ^ en dat hct,naer gedach-

ten , nog wel eenige Eeuwen lyden zal

eer men den netten tyt harer verfchy-

ningen in 't naefte punt zal durven voor-

zeggen ; Immers door deze beroeringen

verandert zy telkens van vlak , en loopt

zelf in vlakken daer de Zon niet in ge-

vonden .wort; waer by men nog moet
aenmerken , dat , of fchoon ik in alle my-
11e rekeningen veronderftelt heb dat op
ó-:\t tytftip, daer ik myn rekeningen op
gemaekt heb, de aentrekkingskragt der

Pwael-
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r, uit de Zon te zien, in LcDgtc - - 29. iz. 13 n 16. 41. 22 n 2°f. 42. 491 n
,0 J /l

2f. 42. 2 n 2f. 41. if n 2f. 4'o. x^ n
/ //

2!-.. 2f. 19 n 2f. 21. 18 n 24. 32. ïo n 21. 24. 34 n
in Breedte - - 11. "r. 13 z 10. 3f- 49 Z 10. 21. s z 10. 20. f3 Z 10. 20. 4( Z IQ. zo. 29 Z 10. 16. 3S; z 10. f- 37 Z lo. 3. 3 Z 9. .J. 48 z

uic de Zon te zien, in Lengte - - 17. Si. 39 ^ 2Ó. 41. 22 n =9. 20. 36 n 29. 22. 38 n 29. 24. 40J n 29- 2Ó. 43 n 0. f. 17 05 0. If. 22 SB 2. 13. 31 25 8. 29. 2J- SB
in Breedte - - 0. ;6. io Z 0. M. 36 Z 0. 10. f9 Z 0. 10. fö Z .o- 10. f3 Z 0. lo. fo Z 0. 9. f8 Z 0. 9. 44 /. 0. 7. I z o. I. 375 iV

r, uic Jupiter te zien, in Lengte - - I, >9. jo Q. 26. 41. 22 n 16. fó. 20J « 16. 20. 4 W If. 43- 471 >^

21. 48 Z
If. 7. 3>J « 3. fS. 22 « I. II. 40 •X r- 3'. 3° "^ 6. S9- 47 X

in Breedte - - 33. 40. jS Z S7. 49. 49 Z 61. 24. fS z 6i. 23. 27 z 62. 62. 19. f21 Z 61. 14. 48 Z 60. 48. ff z f2. 3f. 2f Z 2f. 19. 44 Z
Qop der Staerclïer, in Lengte 18, 2t. 24 ^ ló. 40. 30 'T 16. 3-20-r If. 21. i3i'1o 13. 28. 21 'V

in Breedte ïj. 4. ió N 14. 47- Jö iV '4. 4.. 4. iV 14. 34. 2fi y 14. 14. 23 N
richting van den loop der Stucrcfter, en de
middcpuntskragc der Zon 18. SI. II '9. fS. T 20. lo. 43'. 20. 49. 29; 22. 9. 44

, uit de Stacrtlter te zien 36. 48- 3>k 47- 14. «• M- 43 7f. 21. 20 98. 49. 37

de Zon , in deelen waer van de middelaf-

van de Aerde i is 6. 7SS4^ S- 90^303 ï. '333:9 f. i5297rf f- Ö26221 f. 6126S7 f. JfHfJ f. n78i3 f. 32S309 4. 62f488
, in dezelve deelen ... S- 099fió s- '35^79 J. 1404I7 f. I46ff9 f. 146713 f. i468ff f. I49f82 f. I f0194 f. 1 f8697 f. i8f79i
upitcr, m dezelve deelen 1. 3066SÓ 1. 2ni79 1. I234S4 I. 122741 I. 122029 I. 12I3fI I. iisn)- I. 113129 I. if744i 1. 739936
Il van Jupiter, werkende op de Staertfter

aentrekkingskragt nacr de Zon 124. 9937 48. f88 42. 64108 42. Ó3847 42. 63S2Ó 42. 64031 43. 07191 43' 3.fii fO. f87f7 ifi. 6968

die de Staertfter in i Sec. loopt - - 40861-. 10 44345'. 60 4fe43. So 47133. 82 f1169. 71 „

t nacr de Zon, indenzelven tvten voetmaet. 0. 0001819316 0, 0002380879 0. OC01924441 0. 0003SS0670
t,die famengeftclt is uitdemiddepuntskrag- 0. 0002622939
1 en Jupiter, in denzelven tyt en vuctmact 0. 0C01830992 0. CO0241441Ö 0. OQ02öf477l 0. oooi939f90 0. 0003S76827

gefielde middepuntskragt, in Lengte Z9. 34. 3^i+* &. 41. 22 +» 2 f. 17. 2J4* 2°3. f'i. 7' 4*
/ /.•

21. 4. 2fi4*
in Breed ce 11. 26. 19 N 17. 2 A' 11. 2f. JV 10. f4. 31 N 9. 24. iiiiV

van het nieuwe vlak , ^emaekt door de

^n loop der Staertfter , en de richting der

riiddepuntSiT^gt 19. 37. 13 V >?• 31. J8 V II. 0. I « 12. 38. f i'i tf 18. f9. 28 V
vc vlak op dat des Taenrondts - - »7- 29. 21 29. 4)- ló. 7. f2 16. 18. 27 17. 19. 2

ichtine van den loop der Staertfter, en de

ncngcllelde middcpuntskragt i«. 37. S^ 19- 44. 28 20. 29. 28 21. 16. 484 22. 26. 16

e plaets des Knoops I. >o. 37 7. 16. 2 9- 7. « S. 9. 81 .. 48.
3J

e Helling op liet vlak des Taenrondts 0. 12. 38 1. 12. if ]. 34. 8 I. 23. 33 0. 22. fS

Hoek tuslchen de richting van den loop der

de richting der middcpuntskragt - - 0. 14. 19 - 0. II. 37 - 0, S. 44! + 0. 27. 19 4- 0. 16. 31 +
t der Zun wt-rkende op de Staertfter i zyn-

aB T,l imngcUclde middepuntskragt ÏJfiJ ' sêï MöT

I

J
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Dwaelfterren eerfi: begon te werken op
de Staertfter , zulks echter tegen de
waerheit is ; en dat het zelf zou kunnen
gebeuren dat de twee voornaemfte
Dwaelfterren , Saturnus en Jupiter, ten

cenigen tyt te gelyk , en dat wel dan ider

met eeneaenmerkelykekragt, deze onze
Staertfter zouden beroeren , \ geen ook
groote verandering in haren weg en by-

zonder in haien omIoop5,tyt zou veroor-

zaken , immers dar een kieene beroering

groote verandering in den omloopstyc
kan verwekken, is my gebleeken toen ik

door rekening vondt, dat indien deze
onze Staercfter in haer naefte punt een
fnelheit had om haer langrond in 75
Sterre-jaren rond te loopen, en die fnel-

heit vermeerdert wiert , in reden als

13664 i»-| tot 13665 ifl, zy daer toe ^6
zulke Jaren zou nodig hebben.

McU9(luis den ^^pn van Hooymaent
des Jaers 1758.

ïi 5 KOR.



5o6 Over het vinden van een

koPkTe verhandeling

OVER HET VINDEN van een

^
S C H Y N B A A R E

PLANEETS PLAATS,
als deszelfs plaats, uit het
Centrum van d'A ar d kloot

te zien, eekend is;

DOOR

COKNEL IS BOVWES.

Wyl her bereekenen der Parallaxen

moeijel\ k is , en veel geoefFend-

heid in het zich duidelyk voorftdien

vïin Sphccrifche Figuur-n vereifcht
,

zoo hebben veelen , op lichrer manieren

en klaarder voordellen bedacht geweeft;

en in de Zon-Eclipfen is men de ma-
nier van bewerking door de Parallaxen

,

genoegzaam ontweeken.

Ik was ' dan bedagt om een generale

en duidelyke manier te vinden om dit

voordel voor alle .Plan eeten , Comee-
tén , enz. op een zelve wyze te ver-

richten.
-

• Hcc
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ScHYNBAARE PlANEETS PLAATS. So?

Het eenigfte dat niy dacht de grond

van alles te zyn , was dit

VOORSTEL:
Gegecuen zynde de plaatfen en afflan-

den waar twee Planeeten A en B uit

een bepaald Punt C gezien worden:

te 'Vinden waar deeze Planeeten , de eea

uit den ander, eikanderen zien.

Dit voorftel kwam my zoo ligt en
gemakkelyk voor, dat het byna niet ver-

diende onder het oog van het gemeen
gebracht te worden. De oplosfing geheel

eenvoudig door de gemeene Kegtliniiche

Trigonometrie , was aldus

:

INeemende DCE voor het vlak van

de Ecliptica, aan de zyde, die na de

Draaken Pool gekeerd is , te zien

:

Zoo is CD de iangte van A in a?,

en CE de Iangte van B in r. beidea

uit C te zien (neemende hier C als een be-

paald punt in de Ecliptica,om het voorftel

zonder noodzaake niet te verzwaaren.)

Hier door is dan hoekDCE bekend , als

de hoek tusfchen x. qxv y.

Nog is de HoekD CA , de breedte van A
de Hoek E C B , de breedte van B,

CA,deafftandvanA;.
en CB, de atftand van B

me^de gegeeven.
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In den Rechthoeldgen a CDA, vind
men dan C D en D A

,

en in den Rechrgoekigen a E C B , ook
C £ en E B

Vervolgens in den A DCE, den
boek DCE en de zyden C D en CE
bekend zynde, vind men den hoek C D E
en de zyde D E.
Men vind dan ook den hoek x D E.

'fNu zoo veel B of E , uit A of D gezien
wordende , van x , ofde langte van A uit C
te zien , afftaat , dat is de hoek xDz zoo
weet men waar s of B, uit A te zien,
in kingte • an het bekend punt ;c af is;

dit is ugens de otder der Teekenen cihinGU ,

uit D na x ziende, 2i na de Regrerhand
beeft ; maar het is met de order der leeke-

fien^ als z na de Linkerhand valt. Dus is

de langte van z of van B uit A ziende
gevonden in het vlak van de Ecliptica.

Verder AF begreepen Parallel mee
de Ecliptica of mei D E , zoo weet
ïiu-n in den ilegthoekigen a F A B , door
I) A en E B, ook F B Ten AF is gelykaan
de gevondene DE: hier door vind men
den hoek FAB en den afftand AB.
Nu is < FAB de hoek. welke B,

uit A gezien in v, met de Lyn parallel

aan de Ecliptica, en dus met de Eclip-

tica
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tica zelfs maakt ; ofte de hoek verbeelding

van ^Ai; is dezelve met -l^-A i; , als ^
en u; beide oneindig verre van C, A
of B , verbeeld worden : dat is de hoek

F A B of «ijy A i; is de breedte , waar mee-

de B uit A gezien word , Noor der al^

B boven, maar Zuider als B onder F
Itaat : en dus is het voorftel opgeloH.

Om dit nu op den Aardkloot roetepas-

fen. Laat C het Centrum van den Aard-

kloot zyn, en A een bepaalde plaatfe op
op denzelven, by voorbeeld Amllerdam,

en B een Planeet, by voorbeeld de Maan.
Zoo is uit C de plaats en afftand van

A bekend. Want aanmerkende Amder-
dam als een Planeer A, is ?, -deszclfï?

plaats, het Punt des Hemels dat op den

gegeven tyd in het Toppunt van Am-
fterdam flaat. Om dit punt te bepaalen

zal ik maar alleen erinneren, dat het

punt des iEquators 't geen op dien tyd

in de Meridia^an is, de t^fcenfio Re5id-

van A, en de Breedte van Amfterdani

ook de Declinatie vau A is Waar uic

dan lichtelyk de Lairgte en Breedte van

den Planeet (Amfterdam of A} bekend
is, in t ; de afftand C A is dan één Aard-

kloots halve Middellyn.

Ook is de Plaats van de Maan B, uit

C-
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C te z'en iup, bekend, benevens dcri

afftand CB in Aardkloots lialve middel-

lynen , uit de Aflronoaiifche Tafelen.

Hier door word dan door ons voorftel

de zienlykeof fchynbare Maansplaats , ia

l;,uit Amfterdam te zien, gevonden.

Door liet verichil tusfen de zienlyke

Maans-plaats uit A in 't?, of uit C in/?, kan
men ook de Parallaxen in langte en
breedte bepaalen Want deeze verfchil-

len zyn de ParaHaxen zelve : de hoek
DEC is de Parallaxis in langte, en het

verfchil tusfen den < E C B en den hoek
FA B is de Parallaxis in breedte.

Nog, wyl t het Toppunt van Amfter-

<3am is, zoo is het vlak t ACBp , de

Verticaal door de Maan ^ dus hoek t Cp
de afftand der maan van het Top , uit hec

Aardkloots Centrum; en de hoek t Av.is
de Maan van het Top uit A te zien : daar-

om is de hoek ABC het verfchilzicht

of Parallaxis in den Top-boog , welke

door de bekende CA, CBenAB,lich'-
telyk te vinden is.

,
Men kan , door deze manier op de

Afcenfio Reéta en Declinatie toe te pas-

fen, ofDCE voor het vlak van de JE-

quator te neemen , op dezelve wyze
meede de zienlyke Plaats v in Afcetifio

Reéta en Declinatie bepaalen.

De
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De Parallaxis van de Maan in den
Topboog, < ABC, is van veel nut

als men op Zee de breedte door ob-

Icrvatie van de Maan in den Meridiaan

vinden wil, neemende de Maansplaats

uit de Connoijfance des Temps , en de
Affland CB niitidelbaar op 60 Aard-

kloots halve middellynen. Het ware te

wenfchen > dat die daar by was.

Van veel nut kan dit ook zyn in het

bepaalen der langte op Zee door waar-

nemingen van de bedekkingen der vafte

Starren door de Ma^n ,op Zee geobfer-

veerd. Het verfchil van de waare Maans-
plaats, door deKeekening uit Tafels ge-

vonden, is alleen het geen hierin veran-

dering kan voortbrengen. EndeTydzal
moeten leeren hoe naby de bercekendc

Maansplaatlèn met de Waarneemingea
overeenkomen, als men de verbeeterin-

gen , volgens den Heer Halley in zyne
tafelen , door obfervatien voorgefteld, ge-

bruikt, of ook volgens het zelve door
den Heer CasstnideThury, in^^i/?/ö;/

aiix Tables Aftronomiqnes van zyn Vader
den Heer Cassini voorgefteld , dooï
obfervatien van t^^d tot tyd onderzoekt.

Het zoude veelnutaandeGeographié
of Kaartteekenkunde toebrengen ,, als

# . men
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men maar, bet geen gemakkelyk uitte-

voerén is , op veel plaatfen de geob-
ferveerde bedekkings in- een uitgang aan

her publiek meede deelde. VVyl de Ta-
felen dan geen of zeer weinig invloed

daar op zouden hebben , als die alle

in zoo korten tyd , maar alleen in de
plaatsverandering van de Maan , gCLMi

verfchil van de waarheid kunnen hel>

ben: en dan zoude men hier door het

verfchil in langte tusfen twee plaatfen

,

daar obfervatien gedaan zyn , zeer wel

kunnen valt ftellen, en de Kaarten ver-

beteren.

Ik kan hier niet voorby gaan om in

aanmerking te geven , dat de Manier
van het bereekenen der bedekkingen

hier door ook veel lichter en klaar-

der uit re voeren is dan door de or-

dinaire wyze. Zoo als ieder zal kun-

nen ondervinden.

Gaarne had ik dit door voorbeelden

opgehelderd ; maar den omflag groot en
ÓQn tyd kort zynde moet ik het voor

eerft hier by laaten en my vergenoegen

met deeze myne gedachten aan het ge-

meen mede gedeeld te hebben , in hoo-

pe het in vervolg van tyd door voor-

beelden te zullen kunnen aanwyzen.

V E H-
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VAN HET

KOLYKvanPOITOU;
DOOR

JOJNNES GRASHUIS.
Op de Vraag van de Hollandfcbe Maatfcbappye

der Wemnfcbappen ^ in de Jaaren
175-ƒ en lyyó gedaan,

Namelyk:

Welke zyn de Natuur, Oorzaak, Ken- en
Voortekenen, Hulp- en Behoed - Midde-
len VAN de Colica Pictonum, en welke
ÏS DE reden, dat ZY NU MEER, DAN VOOR-
HEEN, IN ONS Land regeert?

WELK ANTTVOOK ^ DE PRTSy HIEROP
GESTELD, ISTOEGEfFEEZEN,

IK Veel KIe
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P^ Ö O R. S E R. J G T.

fyY/^anr.eer de HoUandfche Maatfchappy dct

ÏVeetenfchappen , in het jaar 1756, door

openbaare uitfchrymng , eenen Prys worjielde op

de befte Ferhandeling , welke haar Ed. zou aange'

hodsn warden over bet Kolyk van Poitou , had ik

geen de min/Ie neiging, om my tot fchryven over

deeze ftoffe in ie laat.en. Gedaan hebbende zo veel

in myn vermogen 'was , het gene ik meende tot na-

fpooring van de naajle oorzaak der Ziekte , en de

geneezing derzelve konde dienen i, in myn Tenta-

men de Colica Piftonum, in het jaar -1752 uit-

gegeeven , en nog nader in het Appendix ö/> dit

Tentamen, in bet jaar 1755, beide ik Ainjier'

datn, by den Hr. J. Tirion gedrukt; was myn

voorneemen daar in te beru/ien^ my vergenoegende

met den goeden uitjlag van de Geneeswyze , in

deeze twee werkjes voorgefield, van tyd ti tyd

,

door meer ondervindingen bekrachtigd te zien. Ik

wagtte , derhalve, met groote nieuwsgierigheid

,

wat men tot voldoening der vraagen , door de Maat-

fchappy voorgefield , of raakende het Kolyk van

Poitou, in 't algemeen, zou voortgehragt zien;

zeer wel gedagtig der woorden , waar mede ik de

Voorreden van myn Tentamen bejlooten had, Ad
K k 2 me-

'
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melfofa, fi quis edoftus candidus impertiVerfc,

ampleclenda paratus. Maar toen dit , in het jaar

1757 , geheel tegen veriuagttng uitviel , en de

Maatfchappy ^ door openlyke bekendmaaking ^ ver-

klaarde, dat haar Ed. mets , over deeze (toffe

,

'voas ingekomen , 't welk zy den prys waardig

keurde ^ en hierop de zelfde uitfchryving ^ voor het

volgende jaar vernieuwde, werdt myn voorneemen

wankelende gemaakt , en myne vingers jeukende ,

om den gouden Penning , ware het mooglyk^ ts

ontfangen. Ik vattede dan wederom de pen op , om

eenige algemeene aanmerkingen , over het Ko-

lyk van Poicou , waarvan ik voorraad had^ en

melken gemaklyk by malkander te brengen waren ,

cp 't papier te ftellen, in zulk cene orde als de

vraagen waren opgegeeven , te fchtkkcn , mei z»

teele bewyzen^als uit hefchouwlyke redeneeringen

en ondervindingen gehaald konden worden , teflaa-

ven i en de Maatfchappy ter beproeving en beoor-

deeling aan te bieden. De uitkomfi heeft my bet

genoegen gegeeven te zien , dat myne Verhande-

ling de Overwinning is toegeëigend , en de voor-

gefielde prys in myne handen ts gevallen.
\

Principibuspla'cuisfe viris non ulcima laus efï.

' Men ziet hier uit , dat ik deeze Ferhandeling

niet
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tóet gefchreeven hcbbe^ o?n het g^ne ik, in myn

Tencamen , gefield h-ad , te tvederfpreekett. Ik

ondervind vog fteeds , dal de Geneeswyze daar

in voorg'-'field , de bejie is , en men zonder de-

zelve , beztx!aarlyk , of zelden te recht raakt. Pee-

ze twee werkjes verfchillen ^voornaatnlyk , hier in ;

dat het eerjle alleen opgejieïd is , om de naajle

Oorzaak der Ziekte op te fpeuren , en de Cenees'

wyze daar naar te rigten', het laatjle een meer

regelmaatige hefcbryvinge geeft van de geheele

Ziekte , zo verre de tegenwoordige kundigheid der

zelve ons voorlicht ; en uitgebreider is over het

beloop van de Ziekte^ zo wel., als derzelver in- en

uitwendige oorzaaken , en aJgemeene geneezing..

In het eerjle had ik my hierop niet toegelegd, om

iat ik het onnodig oordeelde, en de Ziekte zelve

^

als gen-QEgzaam bekend onderjflelde ( f }. /« het

laatfie wordt wederom weinig gefproken van de

Geneeswyze » weike ik , in het eer/Ie , voornaam'

ïyk heb aangedrongen; om dat dit in het eerjle ge-

Sïoegzaam gedaan was , en om een al te groote ge-

lykheid , in deeze twee werkjes , te vermyden.

IVanneer nu iemant beiden (het Appendix op myn

Tentamen hieronder begreepen) gelieftfamen te

^&egen, zal by, meene ik, duidiyk zien, dat hef

een

et) Quam ab alüs fufficienter delineatam ^redidi,

Teatam, tle Col. Pi(^OD. Praef. pag. v,

Kk3
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een tot behulp van het ander , ineèrkeerig kan dit-

nen ; alzo het gene het één geoordeeld mogt ivor-

den te kort te hebben , door het ander zvordi aan'

gevuld.

De ongelykheid van deeze tixiee Verhandelingen^

luaar van de eene in de latynfche , en de andere in

de nederduitjche taaie voor het licht koomt , zalmi^-

fchien iemant vreemd en onvoegzaam dunken. Tot

ver/chooning hier van moet ik zeggen , dat zulks

niet met opzet gefch'ied, maar de omfiandigheid ^

en het verjchillend oogmerk^-viiaar mede deeze tixiee

werkjes gefchrceven zyn , de oorzaak zy. Bet

eerjle y naamlyk, om luiden van ervarenheid in de

Ceneeskonjl, in of buiten ons land, daar over te

laaten oordeelen ; het laat/ie , voor de hollandfche

Maatfchappy der Weetenfchappen , die haare Ver-

handelingen in 't neerduitfch uitgeevende , meejl

gediend zou zyn, zo ik dagt , met dit opjtel in on-

ze mo^dertaale te ontfangen. Hier door kon ik haar

Ed. bevryden van de moeite , em myn gefchrift te

laaten vertaaien , indien bet haarer opmerkinge

'waardig geoordeeld mogt worden; en my zelven

het genoegen geeven , ivyl het dan in 't Hollandfch

zou moeten zyn , van myne meening wel uitgedrukt

te zien , en waarfchynlyk beeter , dan door eenigs

Vertaaling zou hebhen konnen gefchieden,

2S Mey 1^5-8,

VER-
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VERHANDELING

V A N 1 1 E T _

KOLYKvanPOITOU;
•• f

^e Natuur 'van het Kolyk van Poitou (/),

I. TZoljk beteekent, volgen? een alge-»

•*^ meen gebruik van het woord, in

onzen tyd , eenige zwaare Pyn in het

gedarmte; met den bynaani, 'van Poitou,

geeft het te kennen een byzonder foort

van Pyn in de Ingewanden , . van andere

Kolyk-pynen , welken andere bynaamen
hebben , onderfcheiden : of eigenlyk

,

een Kolyk , in omftandigheden en toe-

vallen gelyk aan het gene Citesiüs be-

fchreeven heeft als een volk- ziekte (JT)

in Poitou (t). Anders is het bekend on-

der den naam . van zenuwachtig ( r ) of

Jiuipachtig Kêlyk (^). En het is dit Ko-

lyk 9
(a") Colica Piciofium. (b^ Morbus epidemius.

(c) Colica nervofa. (^d) Convulfiva.

(t) De Dolore Colico Pifton.

Kk4
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lyk, waar van de Natuur hier verklaard
moet worden.

II. De Natuur van eenig ding 't welk
beftaat, kan verklaard worden, alleen,

door deszelfs eigenfchappen en uitwer-

kingen , of verfchynfelen (^) , welken
door onze zinnen kunnen opgemerkt
worden. De Natuur van het Kolyk van
Toitou zal , derhalve , verklaard moeten
worden door een naauwkeurige voor-
ftelling van alle deszelfs verfchynfelen

,

welken te famen genomen een ervaaren

Geneesheer zullen doen zeggen, dat het
Koiyk van Voitou in iemant gezien worde.

lïl. Het Koijk van Poitou openbaart
zich door een heftige Pyn, op zekere
plaatfe van den Buik ; wel meeft of eeril:

,

omtrent den Navel, doch ook, en ver-

volgens , op andere plaatfen van den
Buik. Dikwyls vcrfpreidt zich de Pyn
7.0 door den geheelen Buik, als of 'er

al het gedarmte, van de Maag af, tot

aan het einde van den Rechten-darm (^)
deel in hadt;zo dat de Lydernaauwlyks
weet te zeggen , waar de Pyn minft of
meefl zy. De Pyn is zo heftig en zwaar

,

datze by allerhande pyn , fteekende

,

knaa-
(a) Pijcsnomena. (b) Inteflinum rtêlum.
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knaagende , brandende , enz. vergeleken

worde. Men hoort Lyders , om hunne
pyn te belchryven , zich uitdrukken:

„ het is als of een ftuk houts " , ande-

ren zeggen , „ een mes , in de Ingewan-

5, den omgedraaid worde". Zy kunnen
zich niet onthouden van een geftadig

gekerm, ja, gefchreeuw; van een ge-

duurige woeling, om, ware 't mooglyk,
eenige verligting te vinden ; welke zy
fomtyds eenigzins vinden, of zich ver-

beelden te vinden, door met den Buik
tegen den kant van een bedfponde, of
eenig ander hard lichaam aan te liggen;

of de pynlyke plaatfe met de hand fterk

te drukken : terwyl anderen alle druk-

king afweeren , en byna geene aanraking

kunnen verdraagen. Doorgaans gaan 'er

Braakingen mede verzeld , inzonderheid,

wanneer iet , het zy vogtig of droog in-

genomen is : ook koomt 'er wel Hik (.^)

by, en fomtyds Flaauwte (by Dit wordt
gevolgd van verlooren Eetluft , in de
meeften , van Slaapeloosheid genoeg-

zaam in allen. Gemeenlyk is 'er een
hardnekkige opftopping van Afgang ,

evenwel niet by allen : want men vindtr

'er.

(^a) Singultus, (b) Lipothjinia. ^

Kk 5
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'er, die in de heftigfte pyn een onge-

flooten lichaam hebben. Menigvuldig
' zyn de klagten over benaauvvdheid van
Winden ( ^ ) , en dat men geen eenen
Wind kan loozen. By veelen wordt de
Buik inwaard , en debuik-fpieren Qj) met
de Ingewanden als tegen de Lendenen
aangetrokken. By fommigenkoomteene
pynlykheid in de Waterloozing (f) , ja

,

een geheele opftopping , met een gevoel

van zwaarte op den Bihiaad (^) , als van

een Steen in de Blaaze. By anderen

prikkeling en jeukte , ook wel eenige

pyn op de Borll , Schouders en Armen

;

ook wel pyn in de Beenen , of aan de
zool van de voeten. En als de Pyn van

het KoJyky op deeze wyze, aanhoudt,

volgen 'er ligt Ylhoofdigheid (e) , Stuip-

trekkingen (ƒ)» Verduiftering van ge-

zicht, ja volkoome Blindheid; hoewel
dit laatfte zeldzaamer is dan de twee

voorgaande toevallen; ook wel heefch-

heid van Stem (^ ). Op de Stuiptrek-

kingen ziet men , dikwyls, een meerder

of mindere Verlamming (/?) koomen;
waar

Ca) Flatus. (bj Mufculi abdorninales.

(c) Excretio urince. Qd) Perinceum.

(e^ Delirium. (ƒ) Convuljiones.

Cs) ^pbonia, (ö) Faralyjïs.
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waar door \vel meeft de bovenfle Léde-

maaten, doch ook wel de onderfte, en
beide té gelyk, onvermoogende worden
tot de gewoone beweeging , Ichoon het

gevoel overblyve ; en van eene Lara-

migheid uit andere oorzaaken , gemeen-

lyk Beroerte (a) genoemd , verfchillen-

de, datze langzaam aankoome , en meer
de Ledemaaten van beide zyden te ge-

lyk aandoe. De Stuiptrekkingen wor-

den echter , niet altyd , door Verlam-

ming opgevolgd: de Verlamming koomt
ook wel, zonder dat 'er Stuiptrekkingen

zyn voorafgegaan. Onder dit alles is de

Pis zelden vaneen hooge kleur, door-

gaans bleek , en zonder teekenen vari

Ontfteeking Qb') , welken op het afgetap.

te Bloed, zo de Lyder adergelaaten is,

ook niet gevonden worden, behalven

in menfchen die , van natuure, daar toe

hellen. De Aderflag (r) is doorgaans

ingetrokken en klein. De uiterfte Lede-
maaten zyn koud. Zelden gaat 'er zwaare
Koorts mede verzeld, en geen andere ,*

dan welke toevallig is , en door ontftelté-

nisfe en afmattinge uit de Pj'n ontftaat.

Hier

Ca) Apoplexia, (b) Inflamviatïo.

(c) PulJ'us. -
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Hier komt by , dat de Pyn , door-
gaans , alle Geneesmiddelen , welken
men in een winderig (/j), galachtig (^),
of eenig ander Kolyk , gewoon is te ge-

bruiken , hardnekkiglyk wedcrftaat, ja

dikwyls voor niets wykt , wat men ook
aanwende. Geene Middelen zyn in ftaat

de opfpanning van Winden te verdry-

ven; geene, bykans, om Afgang te be-

vorderen , 't zy van boven ingegeeven

,

of van onderen , in het gedarmte inge-

ipooten En dikwyls is het , als of het

lichaam van onderen opgetrokken ware,
en zo vaft geflooten , dat geen Klifteer

kan ingebragt worden ; en de Drek-ftof-

fc , welke dan eerft ontlafl: wordt, is

droog, hard, en aan kleine kluiten ver-

deeld, gelyk de drek van fchaapen. De
Pyn , en alle de nevensgaande toevallen,

verminderen wel eens fchielyk , maar
koomen ook, even ras, met voorgaan-

de heftigheid , weerom; en duurt, me-
nigmaal verfcheiden dagen , ja , wecken

:

ongelyk lang echter, naarmaatezy, in

zich zelve hardnekkig, en wel, of ver-

keerdelyk behandeld worde. Ondertus-

li'hen verzwakken zodanige Lyders,

(fl} Colica flatuknta. (b") Biliofa,
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krygen een bleeke kleur, en zien 'er zeer

vervaJlen uit.

= Deeze Ziekte grypt menfchen aan

van allerhaPide gefteldheid , fterken ,

zwakken, bloedryken ( ^ ) , flymagti-

gen (^); meer nogtans die van mid-

delbaaren ouderdom zyn, dan heel jon-

ge of heele oude menfchen. Somtyds
ziet men 'er veelen van aangetaft , als in

een heerfchende of volkziekte. En al

is dit zo niet , wordt 'er wel meer dan
één perfoon, in het zelfde huisgezin,

van aangegreepen. Maar zelden is 'er

een tyd , dat men de Ziekte niet hier

of daar verneemt; meer echter in den
herfll en winter dan in den zomer. En
die 'er eens van gered zyn , Horten , na-

derhand , wederom zeer ligt in dezelve,

By dit alles is de oorzaak van de Kwaa-
ie , veelmaalen , of niet blykbaar , of, ten

minde, duifter.

IV. Men moet hieromtrent , even-

wel , aanmerken , dat alle deeze toeval-

len en omftandigheden , by het kolyk

•van Fotiou , niet altyd tegenwoordig

zyn; maar by den eenen, of op zeke-

ren

(aj) Plstborici, (b) Phlegmatici.
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ren tyd, deeze; en by eenen anderen
^

of op een anderen tyd , andere : zo nog-
tans, dat als het Koljk wat lang duurt,
men de meeften, voor en na, zal be-

fpeuren. En fchoon onder deeze roe-

vallen eenige zyn, welken ook andere

foorten van Kolyk gemeen zyn, ('t welk
in veel andere ziekten , op gelyke wy-
ze, plaats heeft) zullen 'er van de op-
getelden, doorgaans, by het Kolyk van
Poitou , zo veele tegenwoordig zyn ,

welken by andere fooiten, van Kolyk
niet gevonden worden , dat dit door een
bekwaam en ervaaren Geneesheer, ja^

en al haalt men 'er meer na malkander,
van allen , zeer wel , van alle andere
Kolyk-pynen zal konnen onderfcheiden

worden. Om de Natuur van het Ko-;

ï)k van Poitou te verklaaren , was het

nodig alle de voornaame omflandighe^

den te melden , welken daar by immer
gezien worden.

De Oorzaaken van het Kolyk van Poitou,.

V. De Oorzaken van het Kolyk van

Poitou zyn, i. De naafte Oorzaak (a),

waar uit de Ziekte onmidlyk beftaat*

2. De
^/j) Qaufa proxima. .. ...
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a. De afgelegene Oorzaaken (^a') wel-
ken aanleiding daar toe geeven.

VI. De naafle of onmidlyke Oorzaak
(V. I.) is een tegennatuurlyke aandoe-
ning, *t zy prikkeling, fteeking of knaa-
ging op , rekking of drukking van de
vliezen van een of eenigen der Darmen

,

door eenig lichaam of ftofFe , welke door
zwaarte , fcherpte , of eenige andere min
kenbaare eigenfchap , zulk eene gevoe-
ligheid doet gewaar worden als de Pyn
van het Kolyk van Foitou is {Ul.y Ik
zegge in eenigen der Darmen, en ver-

fta , hier door , de eigen vliezen van
het gedarmte ; om dat deezen van een
teeder gevoel zyn , en beledigd wor-
dende , een onverdraaglyke pyn doen
gewaar worden. Dit wordt , in 't ge^
meen erkend ; en is van den beroemden
Haller , die , in deezen tyd , de ge-
voelige deelen van ons lichaam , van de
ongevoeligen , naauwkeuriglyk heeft ge-
poogd te onderfcheiden , door Proeven
getoond. Het Buikvlies (^) kan , der-
halve , de zitplaats van de Pyn niet wee^
zen, gelyk Riverius en anderen gewild

heb-

(a) Cau/^ rmotd. Q) Peritonceum.
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hebben ( f ) : wyl de Heer H a l l E r ,

door genoegzaam onderzoek , meenc
bevonden te hebben dat het geen ge-

voel heeft. Het zelfde moet van het

Darmfcheil (4) en de uitwendige rok
van het gedarmte, voor zo veel dezel-

ven als afzetfels van het Buikvlies wor-
den aangemerkt, gezegd worden (*)»
indien men op die Proeven volkoome-
lyk ftaat kan maaken ( § ).

VII. Deeze Oorzaak tegenwoordig

zynde , zal men het gedarmte moeten
begrypen te weezen in een ftaat i . Van
krampachtige toeknypinge (l?) of famen-
trekking van een gedeelte van het 2elvc.

2. Van tegennatuurlyke opfpanning of
uitzetting in een ander gedeelte. 3. Van
eene ontblooting of raauwigheid(f)van

het

(a) Mefenterium. (b) Spafmodica conJlriSiio,

(c) Excoriatio.

(t) RivEB. de Colico dolore. Het is waarfchyn-
lyk, dat Riverius en anderen tot die gedagten ge-

koomen zyn , alleen , om dat zy door het gene zy
van boven ingaven, of door Klifleeringen inbrag-

ten, de Oorzaak van de Pyn uit het gedarmte niec

konden uitdryven.

(^*) Hall. Commentar. Societ. reg. Gottincr.

Tom. JI. Comment. de Reb. in Scient. Nat. '&

Medic. gefl. Vol. II. pag. 695-.

(§) Laghi epift. ad finem JDiffertationis L. Bik-

ker de Na:ura humana qu» Medicor. eft.
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liet binnenfle vlies van het gedarmte;
of van alle drie te gelyk. Dat het ge-

darmte , door Darm-pynen , in zodanige
omftandigheden gebragt wordt , is doof
ontleding van lichaamen van menfchen ^

die daar aan gefturven waren , zo be-

kend , en op zo veele plaatfen befchree-

ven , dat het overtollig zyn zou hier

van bewys by te brengen. Of ook , iri

dit geval , Indringing van een gedeelte

van een Darm , in een ander gedeel-

te (<?), gebeure, en wederom losgelaa-

ten worde ( f ) , diirve ik niet Hellen ^

om dat men hier van in leevenden gee-

ne zeekerheid kan hebben , en de waaf-
neemingen niet genoegzaam zyii om dit

te bewyzen.

VIïI. Dat de gemelde tegehnatuurly-

ke gefteldheden van het gedarmte (VI^
VIL 1 , 2, 3.3 elk op zich zelve, of al-

le te gelyk , den ftaat der Ziekte konneii
uitmaaken , is niet moeilyk te begryperi

,

als men bedenkt , i. Dat een kramji-

ach*

(fi} Intus fusceptiOi.

Ct) V^ixsE Diflertat. de mutuo Jnteftinorum in-

grefiu; pag. 11. van SwiETEisr Comment. Tom, Ï}L
pag. 160. ElTays and Obfervat. phyf. and Jicer* VoJ,

m Deel LI
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achtige famentrekking hier den vr>Tn

doorgang van de ingenoomene voedfels

,

en lucht , belemmert en tegenhoudt

;

en hier door Pyn, benaauwdheid enz,

veroorzaakt , welken , naar maate de dee-

len gevoeliger zyn , zwaare gevolgen

hebben. 2. Dat een gedeelte der Dar-

men, totberflen toe opgefpannen wor-

dende , onverdraaglyke Pyn moet ver-

oorzaaken ; als blykt in alle winderige

Kolyken , daar een meer of minder trap

van opfpanninge plaatsheeft. 3. Dat

ontblooting en raauwigheid het zelfde

zal moeten doen ; om dat de deelen van

een teeder gevoel, en daarom, in den

natuurlyken ftaat, tegen onmidlyke aan-

raaking befchermd zyn.

IX. De afgelegene Oorzaaken (V. 2.),

welken aanleiding geeven tot zulk een

tegennatuurlyken ftaat van het gedarm-

te, zyn in 't algemeen tweederlei. i. In-

wendige , welken in het lichaam han-

gen; 2. Uitwendige, welken van buiten

aankoomen.

X. Tot de eerften (IX. i.) behoort

I. Een tegennatuurlyke fcherpe ftoffe,

In het gedarmte plaats gevat hebbende;

en, door haaj; kwaade eigenfchap, het

zelve
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zelve prikkelende of knaagende, daar in

eene of eenige van de gemelde omflan-

digheden (VIL 1,2,3.) veroorzaaken-

de ; zonder dat door eenige blykbaare

kenteekenen kan verklaard worden , van
welk eene aart en hoedanigheid zulk

eene ftoffe zy. Dat een diergelyke flof-

fe, in de holte van het gedarmte, en
ook tusfchen deszelfs vliezen , kan ver-

gaderd worden , is niet bezwaarlyk te

bevatten , als men bedenkt, hoe veeler-

leie dingen de Maage en Darmen door-

gaan , en hoe onze natuurlyke Vogten

,

ergens flilftaande , konnen ontaarden.

2. Aanbeijen (^), blinde of onbloe-

dige (Ji) genoemd , in den Endeldarm ^

of ook hoogcr in den Karteldarm (e).
Dat zodanige Aderfpatten (^) in ^cn
Rechten-darm ontftaan , en ondraaglyke
pynen kunnen veroorzaaken , zo door
zwelling en opfpanning (waar in het
binnenfte vlies van het gedarmte dan

' ook deel heeft , wyl ze tusfchen deszelfs
vliezen gelegen zyn ) als door raauwig-
heid en ontvellinge , weeten alle die hier
van of in zich zelven, ofdoorbehan-

de-

Ca) H(zmorrhoides. (b) Coeccs.

(O Lntcjtinum Colon. (d) F'arkeï,

LI 2
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deling van anderen , ondervinding heb-
ben. Dat deeze pynen de nabuurige
deelen van dit gedarmte , door mede-
lydendheid (^) ook konnen aandoen,
ja , den geheelen Buik pynlyk doen wor-
den , is door F. Hoffmann (f) Sam.
Carl

(J.) , en anderen aangemerkt; en
fchynt door de ondervinding beveiligd

te worden. En deeze Oorzaak is mis-

fchien gemeener , dan men doorgaans
denkt. Daar zyn naauwlyks eenige Ko-
lyk-pynen , zegt Juncker (*) , waarin

niet de Aanbeijen,behalven andere Oor-
zaaken, een groot deel hebben. En be-

halve dat het Kolyk , hier uit ontdaan

,

en fomtyds Aanbeijen- Kolyk (^) ge-

noemd, door HoFFMAN, tot het Ituip-

•achtig Kolyk gebragt wordt , getuigt ook

J u N c K E R ( ^ ) , dat de Kolyk-pynen

,

door Aanbeijen veroorzaakt, in Verlam-
ming der Ledemaaten eindigen. En de
Heer Gulich (§) , volgens het aange-

tee-

(fl) Per confcnfum. (b) Coiica bcemorrboidalis.

(_t3 Mèdicin. rat. Syflem. in cap. deltteftinorum
doloiib.

(4-3 Hiftor. Medic. P. I. pag. 338.

(*3 Confpeft. Medicin. pag. 76,

C-J Ibid. pag. 72.

(§) De Furore Haemorrhoid. pag. 6, 7.
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teekende uit de befte Schryvers; „ Dat,

„ hoemeer dezelven aanwasfen , het on-

„ derlichaam te vafter geOooten worde

:

5, zo dat eindelyk , noch Winden , noch
„ Drek - ftoiFen uitgelaaten , of eenige

„ Klifteer kan ingebragt worden ; en

„ zo 'er eenige vuiligheden geloosd

„ worden , dezelven zeer verhard en

„ droog zyn. De Buik- fpieren worden

,

5, met den Navel, inwaard getrokken

,

en dan volgen Darmkrimpingen (/?),

met oprispingen van Winden, Braa-

king , of een geftadige walging en nei-

ging tot Braaken ; eindelyk Rufte-
loosheid , Duizeling fi) , Geruifch

„ in de Ooren en Ylhoofdigheid. In

„ de Lyken van menfchen , die hier

aan gefturven waren , zyn de Rechte-
en Kolj^kdarm rood bevonden, en

5, zo geweldig üimengetrokken en ver-

„ naauwd, datze bezwaarlyk een mid-

„ denften vinger konden doorlaaten. -"

Dit foort van Kolyk , zegt M i c h. A l-

BERTi, gaat, in gevoelige pyniykheid,
alle gemeene foorten van Kolyk zeer
verre te boven (f). Indien men nu

ftel-

(ja^ Tormina. Cb) F'ertigo.

Ct) Introdud. in univeif. Medicin. Tom. IIL

LI 3
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ftelle, dat zodanige Aderfpattingen niet

alleen in den Rechten-Darm , maar ook
hooger , en in eenige andere Darmen
konnen oncftaan ; zal nog te klaarder

blyken, dat dezelven Oorzaak van het

Kolyk , welk wy het Kolyk i'an 'Poitnu

noemen, konnen worden. En daar is.

geene reden van twyfeling of dit kan

gefchieden , wyl men van Aderfpatten

in den mond, de keel, en in de blaaze,

gewag gemaakt vindt (t). En zo men

,

met fommige Schryvers , wil (tellen ,

dat de ftofFe of Oorzaak , welke de Pyn
maakt, haare zitplaatle hebbe tusfchen

de vliezen van het gedarmte, kan men
dit ook, met opzicht op de Aanbeijen,

toegeeven.

3. Heftige Gemoedsbeweegingen (a).

Toornigheid, Droefheid, Vreeze enz.

Deeze, gelykze fchielyke beroering in

de Maag en Ingewanden en Galbraaking

kunnen veroorzaaken ; ondervindt men
ook , datze het Kolyk van 'pottcu kun-

nen aanbrengen : voomaamelyk in zul-

ken

,

(a) Animi PaJJlones.

(t) Hiftor. Morbor. Qradflav. pag. 239. Hall.
Prasleft. Roerh. Tom. V. P. 2, pag. óy. i. Aan de

Tong heb ik zelf Aderfpatten gezien ; en by de-

zelfde Lyderefle kwanienzc ook in de Keel.
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ken , die 'er eens van aangetaft zyn ge-

weeft. Hoe zulks gefchiedt ,. is niet

gemaklyk te verklaaren , om dat men
geene kundigheid genoeg heeft , hoe de

gedagten op het lichaam , of het lichaam

op den Geeft werken.

4. Hier toe worden ook gebragt Koort-

fen , afgaande ( ^ ) en ook geftadige of

aanhoudende (^). Door geftadige of

aanhoudende Koortfen zullen, echter,

verftaan moeten worden Koortfen, wel-

ken uit de langduurendheid of verdub-

beling van afgaande Koortfen, geftadige

of aanhoudende zyn geworden : want ik

weet niet, dat men het Kolyk njan Pcitoii

heeft zien volgen op eigenlyke geftadi-

ge Koortfen. Maar de bevinding heeft

dikwyls geleerd , dat als 'er afgaande

Koortfen , voornaamlyk , anderendaag-

fche (/) of derdendaagfche , (d^ enkele

of verdubbelde regeeren , welken onre-

gelmaatig, of meer dan gemeen zwaar

zyn , en niet dan na datze lang geduurd

hebben, eindigen of geneezen worden

;

daarop , by veelen , het Kolyk ^an Toi-

tou volge : het zy op welk eene wyze
zo-

(a) Intermittentes. (b') Continu(B.

(c) Tertians. (d) Quartancs.

LI 4
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zodanige Koortfen zyn behandeld ge-

worden. Men zegt wel, dat dit gebeu-
re , als de Koortfen kwaalyk behandeld

,

of, door de Kinakina , ontydig opgeftopt

zyn. Doch dit fchynt meer op onder-

Helling , dan op eenige gegronde reden
gedreeven te worden ; want men vindt

deeze Ziekte , als een gevolg op zoda-

nige Koortfen aangemerkt van Schry-

vers , die vroeger gefchreeven hebben
dan de Koorts-baft van Peru Qa ) in Eu-
ropa is bekend geworden (f). En men
ziet een zodanig Kolyk volgen op Koort-

fen , welken op zeer verfchillende wy-
zen behandeld zyn : zo dat het zelve

niet kan aangemerkt worden als een ge-

volg van een kwaade of verkeerde ge-

neezing , maar van de Koortfen zelven

,

of eenige byzondere hoedanigheid, dee-

ze of gene Koortfen eigen. En zo vindt

men dit ook by fommigen voorgefteld.

LoMMius zegt , dat Pynen in het Buik-

vlies (hoedanige hy onder de Kolyk-
pynen befcbryft) volgen op Koortfen,

welken langduurig zyn , en moeilyk ge-

nee-

Co) Cortex peruvianus.
' (t) Men zie Fernelius de Part- Morb. L, Vi,

i^.
lo. RivER. in cap. de Colico dolore.
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neezen worden (f). Jones merkt het

ook aan als een toeval van fommige

Koortfen (*). Op welk eene wyze nu
het Kolyk , door zodanige Koortfen

veroorzaakt worde , zal ik my niet on-

derwinden te verklaaren : maar men kan

ook veel andere toevallen, welken op
Koortfen volgen , niet beeter verklaa-

ren: by voorbeeld, Beroerte, Roode-

Loop ( ^ ) enz. Kan men zich verge-

noegen met te zeggen , dat de Koorts-

flofFe naar de Herfenen (h^ verwandeld

,

of op de Ingewanden gevallen is ; en

houdt men dit voor genoegzaame ver-

klaaring , dan kan men ook niets meer

aangaande het Koljk 'van Poitou eifchen.

XI. Deeze zyn de voornaamfte en

kenbaarfte inwendige Oorzaaken , waar-

uit men het Kolyk van Fottou kan aflei-

den. Het is waar , dat het fommigen
behaagt, hier veel andere by te voe-

gen : als , een bedtirve of fcherpe

Gal (f) in de Ingewanden, of tusfchen

derzelver vliezen hangende; Jigc (^),
Zin-

Ca) Dyfenteria. (t) Cerebrum.

(c) Buis corrupta. (d) Arthritis.

(t) Obfervat. Medicin. pag, 1Ó9, 17c.

(*) De Febrib. pag. 168.

LI 5
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Zinking ( ^ ) , Scheurbuik ( ^ ) , Zwart-
galligheid (r), Schurfd (^) of eenige

andere Huidkwaal naar binnen geflagen

,

of op de Ingewanden gevallen , en wat
niet al ! Wat de bedurve Gal aangaat

,

de ondervinding bewyfl , dat deeze de
Oorzaak van het Koiyk van Toitou niet

is , om dat het door geene Middelen

,

welken tegen de bedurve Gal van dienft

zyn ,
geneezen wordt (III.) Ci t

e

s i u

s

iielt dit (f) , maar uit verlegenheid
, ge-

lyk men duidlyk ziet , om dat hy geen

andere Oorzaak heeft konnen vinden of
bedenken ; en hy bewyft het alleen door
eenige redenkavelingen , op overeen-

komft en waarfchynlykheid gegrond ,

terwyl de bevindingen , waar mede hy
zyne redenkavelingen zoekt te flaaven

,

van andere gevallen en vroeger tyden

ontleend zyn, dan het Kolyk, welk hy
befchryft, geregeerd hebbe. Daarenbo-

ven is een galachtig Kolyk een haafti-

ge (f), en het Kolyk 'van Toitou eenlang-

duurende (ƒ) of fleepende ziekte. Van
de andere gemelde Oorzaken, denke ik

ins-

(fl) Catarrhus. QT) Scorbutus.

(c) Melancbolla. Qd^ Scabies.

{e) Morbus acutus. (ƒ) Cbronims.

(t) De dolore colico Pidon. pag. 1Ó7, png. 189.
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insgelyks , datze meer op gislingen

ruften , dan ondervindelyk betoogd kon-

nen worden. Een verwandelde Jigt kan

men niet zeggen plaats te hebben , dan

daar Jigt in de Ledemaaten voorafge-

gaan , en fchielyk daar uit verdweenen

zynde , van het Kolyk opgevolgd zy.

Ondertusfchen hebben de meeften van

de Lyders , die my zyn voorgekoomen,
van het Kolyk van Poitou aangegreepen

zynde , nimmer Jigt gehad. Zegt men

,

het is een JigtftofFe , welke in de Inge-

wanden werkt, om datze, voor als nog,

op de Ledemaaten niet heeft konnen
vallen; ik zie niet hoe mxen dit bewyft.

Zulk een Jigt uit den Buik op deLeede-
maaten vallende , zou daar gewoouc
Jigtpynen , en geene Lammigheid ver-

oorzaaken , als men op het Kolyk ziet

volgen. Daarenboven gaat ook de Pyn
van een verwandelde Jigt naar de Inge-

wanden , fchoonze wel eenigzins gelykc

naar die van het Kolyk van Pottou , met
andere toevallen verzeld ; en koomt
wederom in de Ledemaaten , tot verlig-

ting van de pyn in den Buik , of eindigt

in een haaftigen dood. En men moet
hier mede geenzins vermengen de ligte

,

en ook fomtyds , wel zwaardere pynen

,

wel-
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welken van fommigen , die aan het Ko-
lyk 'üün Toitou Ziek zyn , nu en dan

,

in de Ledematen gevoeld worden, en
fomryds voorbooden van Lammigheid
in die deelen zyn. Want , behalve dat
deezen de Kolyk-pynen niet altyd weg-
neemen , zynze ook zeer verfchillende

vanJigt-pynen , welken de Gewrigten ia)
•aandoen , daar deezen door de Lyders

,

naauwlyks , bepaald kunnen worden , in

welk deel , of op welke plaatfe der Le-
demaaten, zy dezelven minft ofmeeft
gevoelen. Eindelyk , wie kent geen jig-

tige peribonen , die deeze Kwaaie veel
jaaren onderhevig zyn geweeil, zonder
immer het Kolyk <van Toitoii te krygen ?

Van Zinkingen of vliegende Jigc ( -^ )

,

welken van fommigen gefield worden
Oorzaak te weezen van het Kolyk van
'Foiton , moet men , byna , het zelfde

zeggen. Deeze ziekte heeft , doorgaans

,

heftige Koortfen by zich, naarOntftee-

kiiig hellende , welken by het Kolyk van
'Pottou niet zyn ; of zo dezelve zonder
Koortfe, is , duurt de pyn in de Lede-
maaten een langen tyd , zonder dat men
verwandehng daar van befpeure. Ik

onc-

Ca) ArtmUtiones, Qi) Rkumtismus,
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ontken niet dat een rheumatic Kolyk
kan ontftaan , maar alleen dat het ge-

ne men Köljk van Toitou noemt zoda-

nig is.

Sennertus , EuGALENUs cn anderen

,

navolgers van deezen , hebben de Scheur-

buik ingevoerd als de Oorzaak van dit

Kolyk. Maar het koomtmyvoor, dat

men mag zeggen , zulks meer op inbeel-

ding , dan op goede redenen te fteunen.

Het is bekend, dat deeze Schryvers, in-

zonderheid EuGALENUs, veel ophef
maakende van de ziekte , welke zy be-

fchryven, zonder daar van echter een

naauwkeurig denkbeeld te geeven , alle

gebreken , waar van geen blykbaare oor-

zaak te vinden was , aan de Scheurbuik

hebben toegeëigend. Om dat zy , na
een langduurig gebruik van verkeerde

Middelen , de Pyn van het , Kolyk ein-

delyk, door zagter Middelen, welken
geen kwaad deeden ; en de Ingewanden
ftreelden en eenigzins verflerkten , wel
eens hadden zien wyken, hebben zy het

zelfde , welk zy van andere ziekten be-

flooten hadden , aangaande het Kolyk

njan Yoitoii ook gedaan. Men behoeft
maar de bevinding raad te pleegen, hoe
weinig men, met Scheurbuiks- midde-

len
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len (a) kan uitwerken in het Kolyk 'van

Foitoti ; behalven dat men de ziekte on-
der de gemeene verlchynfeien van
Scheurbuik niet geteld vinde , dan al-

leen door zulken die S e n n e Pv t u s of
EuGALENUs hebben nagefchreeven ; ten

minfte , byna niet, dan na dat de Scheur-

buik een grooten trap bereikt heeft;

wanneer dezelve zo kenbaar is, datze

zich door haare verfchynfelen zeer klaar

ontdekke ; welke verfchynfelen zeer

zelden of noit gevonden worden by ie-

mant die het Kolyk van Poitou heeft. Men
ziet menfchen ten eenemaale verftyfd,

en tot den dood toe verzwakt, door de
Scheurbuik , zonder Kolyk-pynen. Men
leeze Bachstrom, Lind, en de Reis-

befchryving van Anson , waar in meer
naar waarheid en ondervinding van de
Scheurbuik gefchreeven wordt , dan by
Sennertus en Eugalenus. Den naam
van Scheurbuik zodanig eene woordaf^

leiding te willen geeven , als of het wil-

de zeggen , dat de Buik verfcheurd

wordt , geloove ik , zal by veelen even
weinig ingang vinden , als veele afleidin-

gen van naamen van Landen en Steden

;

als

(a) Antifcorbutka,
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Holland, by voorbeeld, van hollen of

in 't wiid loopen; Haarlem van Heer

Lem , en diergelyken. Het zelfde welk

van de Scheurbuik gezegd is, moet ook,

genoegzaam , van de Zwaargeeftigheid

gezegd worden; eene ongefteldheid wel-

ke tot nog toe , door de Schryvers , bin-

nen geen engen omtrek bepaald is. Om
dat men hier van, ik weet niet hoe veel,

en hoe verfchillende toevallen , weet af

te leiden, is het niet vreemd, dat men
onder dezelven het Kolyk van Poitou ook
begreepen vinde. En als men iemant

aan het Kolyk van PoUou heeft zien kwy-

nen , die te voren Zwaargeeftig is ge-

weeft, wordt dit genoeg geoordeeld onl

te befiuiten , dat de zwarte gal hiervan

de Oorzaak zy. De glasachtige flym(^),

welke al mede onder de Oorzaaken van

dit Kolyk opgeteld wordt , is tegenwoor-

dig bekend voor een kwaad gevolg en

uitwerking , maar niet de Oorzaak daar

van te weezen. Wat Schurfd , of eeni-

ge andere uitflag van de Huid belangt

,

welke men gelooft naar binnen te liaan

,

en het Kolyk te veroorzaaken '^. het is

zeeker , dat by veelen , die het Kolyk

van

CcO Piiuitd vitrea.



544 ^^ Oorzaaken

'van Poitoii hebben , niec iet zulks is

voorafgegaan-: en ik zie niet dat voor
deeze Helling eenig voldoend bewys ge-

geeven worde. Het is waar, de Heer
HuxnAM zegt , dat in het Kolyk , welk

hy befchryft , roode puiften met een
goed zweet uitkoomende , de Pyn ver-

ligteden (f). Maar hy fpreekt van gee-

nen uitflag of puiften , welken te voren
op de Huid geweeft en ingeflagen wa-

ren. Ook is het Kolyk , door hem be-

fchreeven, als een volk -ziekte van dat

jaar, in verfcheiden opzichten , verfchil-

lend van het Kolyk 'uan Poitou , hoedanig

men het hier gewoon is te zien ; en het

wordt, door den Schryver zelve, afge-

leid van het onmaatig eeten van wrange
en onrype vruchten , en het drinken van
Appeldrank , of andere wynen , uit tuin-

vruchten gemaakt. Hier door eene

ziekte ontflaande , met vergadering van

raauwe ftoffen in de Ingewanden , is het

niet vreemd , dat zulk eene ziekte puis-

ten op de Huid deedtvoortkoomen; ora

dat dit, in zodanige gevallen, menigvuldig

gezien wordt. En dat men fomtyds ,

door een Blaar-trekpleifter Ca) , op den
Buik

Cfl) Emplajlriim vejicatorium,

(t) De Morbo colico pag. S.-
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Buik gelegd, groote verligting van de
Pyn hebbe bekoomen ,is hrer voor geen
bewys, of niet meer, dan dat dezelve

eenige verandering gemaakt hebbe in

de krampachtige famentrekking der In-

gewanden.

Om dat de vvaare Oorzaaken van het

Kolyk van Toitou moeilyk te ontdekken
zyn , grypt byna elk Schryver en Ge-
neesheer maar aan , het gene hy merkt

,

of kan onderftellen , de Ziekte voor-

afgegaan te zyn, en naar mooglykheid
dezelve te hebben konnen veroorzaa-

ken.

XII. De tweede foort van afgelegene

Oorzaaken (IX. 2.) zyn uitwendige ,

dat is , zodanige , welken van buiten

het lichaam aangebragt worden. Hier
toe behooren

I. Allerhande Vergiften (^), onver-
hoeds in 't lichaam geraakt. Op de
meefte Vergiften, het zy dezelven uit

Gewasfen of Dieren , maar voornaam-
lyk , indienze uit Bergftoffen (/^) be-

itaan , volgen Krimpingen in de Maag
en Ingewanden, n;iet Braaking, Duize-

ling,

(a) Fenena. (b) Mineralia.m Deel Mm
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ling, Stuiptrekkingen, enz. enwanneerze
in merkelyke maate ingenoomen zyn ,

de dood. Ligtelyk kunnen eenige Ver-

giften in het lichaam geraaken , en daar-

op zodanige toevallen volgen, zonder

dat de Lyder daar van eenige kennisfe

heeft, of de Geneesheer zulks kan ont-

dekken. Van eenigen kan men nagaan

,

dat , en hoe ze in 't lichaam koomen. By
Voorbeeld , van zodanige , welken uit

Lood , Kwikzilver ( <? ) of bereidingen

van zodanige lichaamen (^), of ook uit

Rottekruit (f) beftaan. Dat Goud-
glit (^), Loodwit (<?), Loodfuiker (^f)
inwendig genomen ; en zelfs de rook of
damp van Lood , als het gefmolten en

gefcheiden , tot gebruik voor hand-

werkslieden wordt gereed gemaakt, of

voor de Scheikunde (^ ) geftookt

,

kwaadartige pynen in de Ingewanden

,

en Beroerten of Lammigheden konnen
veroorzaaken , en dikwyls veroorzaa-

ken , wordt zo algemeen erkend, en

door de ondervinding in menfchen , die

ia

Qd) ArgentiLin vivum, CO PriBparata.

Cc) Arjenicum. (d^ Litbargyrium.

Ce) Cerusfa. (f) Saccbarim Saturni.

is) Cbymia.
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f

in deeze floffen arbeiden,beve{l:igd(t)^

dat 'er geen twyfel over kan vallen. Dit

heeft aanleiding gegeeven , dat fommige
Geneesheeren deeze Oorzaak , byna , ais

de eenige of algemeene van het Kolyk

van Poitou hebben aangemerkt. Ande-
ren, en hier onder de groote Boer-
HAAVE (*) , en de uitmuntende Hoog^
leeraar Gaubius (§), hebben de ver-

giftige Lood-ftofFen wel niet als de eeni-

ge of algemeene , maar als een voornaa-

me Oorzaak van het Kolyk van Foitou

gehouden. Zeeker is het , dat 'er veele

gelegenheden zj^n , waar door Lood-
ftofFen , onverhoeds , in het lichaam

konnen gebragt worden. Veel Rhyn-
fche- Moezel- en andere wynen , welken
wrang en onaangenaam zyn , worden
door baatzugtige Wynkoopers , met
Goudglit , Loodwit enz. zoet en zagt

gemaakt ; en zodanige wynen gedronken
wordende , geraaken deeze floffen , on-
gemerkt, mede naar binnen ; alwaar zy
haare kwaadaartige eigenfchap , op de

vlie=^

Ct) BoERH. Elem Chem. Vol. II. pag. 4>2.

C*3 Zie DE Ha EN, Diflertac. de Golica Pifton.
pag. 9.

C§J Verband, van de Holl. Maatfch.- I. I>s
pag. uf.

Mm 2
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vliezen van het gedarmte doen gewaar
worden. Tot bewys hier van dient, dat

fommige huisgezinnen een zelfden wyn
drinkende , men veelen van zulk een
huisgezin , of te gelyk, of de een na
den anderen , van het Kolyk van Poitou

heeft zien aangegreepen worden (f). In

een Kloofler van de Karthuizers te

Trier , geraakten , in het jaar 1 724 , al-

le de Geeftelyken , voor en na , aan een
Ituipachtig Kolyk , 't welk naar geene

Middelen luilterde. Na dat verfcheiden

van zodanige Lyders gefturven waren

,

zogt men, by zekere gelegenheid, naar

de oorzaak van een tegennatuurlyke

zoete fmaak , welke men aan de boter

proefde; en bevondt dat de boter, tot

gebruik van dit Kloofter , bewaard wierdt

in looden vaten: en men begreep hier

uit , dat de boter een fmaak hadt aange-

noomen , hoedanige het Lood afgeeft,

als het door eenig zuur of zout ver-

knaagd wordt. Dit als oorzaak van die

algemeene Kwaaie ontdekt, en wegge-

noomeh zynde , werdt het kwaad ge-

Iteuic (*). Men merkt wyders aan , dat

het

(t) Aa. Phyfico-Med. Nat. Curiofor. Vol. ii,

pag. 240.

C*^ Ibid. pag. 241.
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het Lood , zelfs in de lucht , als het

daar aan lang blootgeftelt is geweeft ,

een witte wolachtige ftofFe, op de op-

pervlakte , vertoont , naar een beginfel

van Loodwit gelykende ; en ook van

water , door langheid van tyd , aange-

greepen wordt : inzonderheid, als het

water maar eenige geringe zoutigheid in

zich heeft (f). En dit wordt te aan-

neemlyker, als men, met veel heden-
daagfche Natuur- en Scheikundigen Qa) ,

ftelle,dat een algemeen Zuur Q?) in het

water , in de lucht , in de aarde overal

plaats heeft : nademaal het Lood door
alle Zuur, hoe zwak ook , zeer ligt ver-

knaagd worde tot een foort van Lood-
wit ; waar van de fchadelykheid , voor de
menfchelyke lichaamen , boven is aan-

geweezen. Hierom gelooft men , dat

het water, welk door zeer verouderde
looden pypen of gooten loopende , in

regenwaters - bakken vergaderd wordt;
en voornaamlyk , het welk in houten
bakken, van binnen met Lood bekleed,
bewaard wordt, gedronken, of tot be-

reidingen van fpyzen gebruikt worden-
de,

C^) Phyjici ^ Chjmici. (b) Acidum univerfak.

Ct) JuNCK Confpea:. Chym. pag. 972,.

Mm s
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de , zulk een Vergif kan aanbrengen *

door middel van de Lood-deelen , wel^

ken daar in ontbonden zyn. Men heefr,

eenige jaaren geleden , by gerucht uit

Amfterdam , gehoord van een geheel

huisgezin, waar in, byna alle de huis-

genooten , ten minfte , veele van het

zelve , aan het Kolyk 'van Poitou geraakt

waren; en dat men, na gedaan onder-

zoek , hadt bevonden, dat het regen-

water , welk in dit huisgezin gebruikt

werdt , van een looden plat in een re-

genwatersbak liep , of in een looden bak
itondt , althans veel van het Lood hadt

konnen aanneemen. Zodanige Lood-
deelen dan, van tyd te tydin hetliehaam

gebragt , zyn in ftaat , om op het ge-

darmte te knaagen ; de Gal en andere

natuurlyke vogten van de Maag en In-

gewanden te bederven en te vergiftigen

;

en door famentrekking, welke zy, door
een prikkelende eigenfchap, in de ve-

zelen van het gedarmte kunnen verwek-
ken, welke opfpanning in andere deelen

zal na zich lleepen, verftopping voor
het gene door het gedarmte moet door-

gaan, en dus de Pyn en alle andere toe-

vallen veroorzaaken , welken in het Ko-
lyk van Poitou waargenomen worden: om

niet
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niet te fpreeken van raauwigheid enont-

vellinge van het binnenfte van het ge-

darmte, welken men kan begrypen , hier

door, even ligt veroorzaakt te kunnen
worden. Als men nu nog hier byvoegt
het gene 'de Heer Neumann aan-

merkt (t)? dat fommige wynen , door
bedrieglyke Wynkoopers , met Kwik-
Sublimaat (^) en met Rottekruit ver-

mengd worden ; zal het niet moeilyk
vallen te verftaan, dat Vergiften, on-

verhoeds in 't lichaam gebragt , Oorzaak
konnen zyn van het Kclyk van Poitou.

1. Zuure en wrange Wynen , fchoon
onvervalfcht , worden ook geoordeeld

Oorzaak van het Kol)k van Poitou te

kunnen worden. C i t e s i u s telt onder
de oorzaaken van het Kolyk, welk hy
in Poitou zo algemeen hadt zien woe-
den , het drinken van zodanige Wy-
nen (*) \ en beveiligt dit door een voor-

beeld van verfcheiden Monniken, die

eene woonplaatfe verkoozen hebbende
twee mylen van Poitiers , alwaar een
ongezonde lucht is , en zy wrangen en

zuu-

(^a) Mercurius fuhlimatus.

(f) Von vier Subjedt. Diastet. pag. 432.
(*) De colico dolore Pidton. pag. 183.

Mm A •
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zuuren Wyn dronken (hoedanige die van
Poitou , volgens Citesius , doorgaans

zyn ; om dat de Wynen daar veelal uit

onrype en wrange druiven geperft wor-
den ) alle , dertien in getal , het Kolyk

van Poitou kreegen ; en niet , dan na dat

zy wederom naar Touloufe , daar zy van
daan gekoomen waren , te rug waren
vertrokken , en anderen Wyn gebruik-

ten , herfleld wierden. F. H o f f m a N
maakt dezelfde aanmerking raakende het

Land -Kolyk Qa^'m Moravië, Ooften-

ryk en Hungarie (f). Het drinken van
Appel-Drank , en diergelyke gemaakte
Wynen uit wrange vruchten , merkt de
Heer Huxham aan als de Oorzaak van
een algemeen Kolyk , 't welk hy , in 't

jaar 1724, in Schotland heeft waarge-

noomen , en in veele omftandigheden

gelykt naar het gene wy Kolyk van Poitou

noemen, en ook van den Schryvcr daar

mede gelyk gefield word (*). En hy
beveftigt dit metteverzeekeren,dat die

zich van zodanige Dranken hadden ont-

liouden eiivan heteeten van onrypevruch-,
ten

,

(a) CoMca endemia.

If) Medicin ration. Syftem. in cap. de Intefti-

Borum dolorib. §. 25-.

(*} pe Morbo col, Damnon. pag. 38.



van het Kolyk van Poitou, 553

ten , van het Kolyk waren bevryd geblee-

ven (t). Hier door wordt een fcherpe

flofFe, gelyk de Wynfleen (/) is, in 't

lichaam gebragt ; welke , volgens de aan-

merking van den zelfden Schryver

,

overvloedig in zodanige Wynen vervat

zynde , de natuurlyke Slym Qi) van het

gedarmte afveegt , en dus het binnenfte

vlies van het zelve raauw maakt (|).
En hier mede worden, van den Heer
HuxHAM, Rhynfche-Moezel- en wrange
Franfche Wynen gelyk gefteld (*).

Kier by wordt gevoegd het drinken

van Punch , een bekende Drank , uit

gekookt water, Brandewyn, Sap van
Citroenen en Suiker, by de Èngelfchen

in een algemeen gebruik. En dit wordt van
TowNEUs als een voornaame Oorzaak
gehouden , welke het Kolyk van Poitou ,

op de Karaïbifche eilanden , zo gemeen
doet zyn ( § ). Als ook het eeten van
onrype en raauwe wrange vruchten;
waar door de kooking van het natuur-

lyk voedfel bedurven , en voorraad van
kwaa-

. Qa) Tartarus. (b) Mncus Intejlinorum.

(t3 HuxH. pag. n, 12, 13.

(13 Ibid. pag. "i 6.

(*) Ibid. pag. 14.

(§3 Allen, Synopf. Artic. ó^y.

Mm 5
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kwaade ftofFen opgehoopt wordt, wel-
ken Raauvvigheid ( ^ ) en Winden kun-
nen veroorzaaken , en dus aanleiding tot

het Kolyk van Poitou geeven (f). Het
gene van Citksius hier nog by aange-
merkt wordt , aangaande harde , taaije

en onverteerbare fpyzen, fchynt wat te

gemeen , om hier als een byzondere
Oorzaak voor te koomen. Maar het
eeten, en vooral het onmaatig eeten van
fpyzen zeer vet en machtig (gelyk men
het noemt) geftoofd

, gebraaden, of op
eenige andere wyzen bereid , by Lieden
van aanzien, in ons Land, zeer gemeen,
behoeft hier van niet uitgeflooten te

worden.

3 Warme waterige Dranken, KofFy
en Thee. Het overvloedig en onmaa-
tig drinken van zodanige Dranken zal

de Maag en Ingewanden verflappen, de
Gal en andere Vogten , welken de ver-

teering der fpyze bevorderen , krachte-

loos maaken; de verteering der fpyzen
bederven ; en hier door aanleiding gee-
ven tot vergadering van bedurven ftof-

fen. Ook zal, door te veel bevogtiging,

de

(^a) Cruditas,

(f) CixES. pag. iSz.

j
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de natuurlyke Slym , welke het gedartn-

te tot befcherming gegeeven is , ligt te

veel afgeveegd , en dus gelegenheid tot

ontblootinge gegeeven worden ; waar

toe de hitte ook , naar raaate deeze vog-

ten heet gedronken worden , zal konnen
medehelpen (f). Doch dit niet alleen.

Daar is in fommige Thee zulk een wrang
Zuur, 't welk men , door dezelve te

kaauwen , op de tong kan ontwaar wor-
den 5 dat ze alle onrype en wrange vruch-

ten ver te boven gaat; en de Drank daar

van getrokken , wel met de flechtfte,

indien niet mee vergiftigde wynen mag

,

gelyk gefteld worden. Het is bekend ,

dat een Iterk aftrekfel van Thee als een
Braakmiddel werkt. Gebrande KofFy,

eeniglyk fmaak geevende aan het water

door de geroofte oli-deelen , door de
branding bitter en garftig geworden , mag
met reden , by een vergiftige flofFe verge-

leken worden. KofFy zeer llerk getrok-

ken gedronken wordende , waar door
dan, gemeenlyk, veel van de gebrande

en gemaalen KofFy mede naar binnen
gaat, valt by veelen zo ongemaklyk in

de Maag , dat men 'er aanllonds eenige

be-

et^ Gaub. Patholog. §. 474.
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' benaauwdheid en zwaarte , ja dikwyis

,

pyn in de Maag van gevoele. Deeze
tweederleie Dranken , met veel water
aangemengd , Waar door derzelver na-
deelige hoedanigheden merkelyk ver-

zwakt worden , brengen niet terflond

kwaade uitwerkingen voort, en worden
van veele menfchen , zonder nadeel , ge-

bruikt : maar nademaaize van onze
Landsgenooten , van de wiege af (by
manier van fpreeken) tot het graf toe ,

en veelal onmaatig gedronken worden ,

moogenze , met recht , aangemerkt
worden als een langzaam Vergif, en
wel bekwaam om het Kolyk 'uan Poitou te

kunnen voortbrengen.

4. Geweldige en zwaare Arbeid , of
flerke pooging en infpanning van krach-
ten, worden, van Citesius (f), me-
de als Oorzaaken van het Kol^k aange-
merkt. Hoe deeze Oorzaaken het Ko'
Jyk van Fsitou voortbrengen , is niet

gemaklyk te zeggen. Zeeker is het ech-
ter, dat die het Kolyk eens gehad heeft,

door eenigen zwaaren arbeid , waar
in de krachten meer dan naar ge-

woonte te werk gefield worden, ligte-

Ct) De Dolore col. Pifton. pag, 148.
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lyk, van de Ziekte op nieuw overvallen

wordt.

5. Guur Weer , koude Winden. Dat

verkouding van het lichaam , door de

ongunftigheid van het Weder; en wel^

in 'c byzonder , koude aan de voeten

geleeden , aanleiding kan geeven tot py-

nen in de Ingewanden , leert de daag-

lykfche ondervinding eenen iegelyken.

De koude is , dikwyls , zulk een beken-

de Oorzaak van het Kolyk van Poitou ^

dat de Lyders weeten te' zeggen , wan-

neer zy die koude geleeden hebben ,

waar op het Kolyk gevolgd is. En die

van de Ziekte gered zyn , behoeven

maar eens koude geleeden , of koude
voeten gehad te hebben, om aan een

nieuw overval van het Kolyk blootge-

fteld te worden. Het is ook een alge^

meene waarneeming, gelyk reeds aan-

gemerkt is (IlL), dat men dit Kolyk

meer zie in den Herfft en Winter dan

op andere tyden.

Maar om dat de koude , uit eigen

aart, meer aanleidlyk is tot een winde-

rig Kolyk , dan tot het Kolyk van Poi-

tou , wil ik dezelve liefft aanmerken als

een medehelpende Oorzaak , daar het

lichaam reeds de gefteldheid heeft om
het
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het KoJyk van Toitou te krygen , en niet"

zo zeer als een rechtflreekfche Oor-
zaak, op zich zelve aangemerkt.

XIÏI. Deeze zyn de blykbaarfte uit-

wendige Oorzaaken van het Kolyk van
Foitou , in onderfcheiding van alle an-

dere foorten van Kolyk , het winderi-

ge 5 het galachtige , ontfteekingachti-

g'^ (a) enz. Veel andere Oorzaaken,
welken deeze Kwaal met anderen ge-

meen heeft , kunnen niet als eigenaar--

tige Oorzaaken daar van aangemerkt
worden : waarom het niet nodig is eeni-

ge van de zodanigen , veel min alle aan»

te haaien.

Ken- en Vam'teekenen van het

Kolyk van Poltou,

XIV. Kenteekenen van eene Ziekte

zyn de uitwerkingen en toevallen van
dezelve, als zo veele Verfchynfelen

,

welken door de zinnen kunnen waar-

genoonien worden; en waar uit zekere
ziekte gekend , en van alle andere ziek^

ten onderfcheiden kan worden. De
ei--

- (fl) Ittflammatoria.
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eigenfchappen of uitwerkingen en ver-

fchynfelen van het Kohk van Toitou heb-

ben moeten voorgefteld worden , om
de Natuur van deeze Ziekte te verklaa-

ren, gelyk gefchied is(III. ); waarom
dezelven daar gezien kunnen worden,
en het zou overtollig zyn deezen hier

te herhaalen.

XV. Door Voorteekenen kan men
verftaan i. Teekenen, welken de Ziek-

te voorgaan , en waar uit men dezelve

,

als aanftaande te gemoetziet;of 2. Tee-
kenen , welken de hefdgheid , voort-

gang , duuring en uitkomft van de

ziekte, reeds tegenwoordig zynde,voor-
Ipellen.

. XVI. Voorteekenen in den eerden

zin (XV. i.) genoomen, hebben op-

zicht, I. Op de Ziekte in 't algemeen,
of als een Volk - ziekte aangemerkt

,

2. Op dezelve , aangaande byzondere
perfüonen.

XVII. Voorteekenen van het Kolyk

van PoitOU , cds een volk-ziekte aange-

merkt XVI. I.) kan men weinige, met
zeekerheid , opgeeven. Guur Weder ,

een flecht Saifoen van tuinvruchten en

voor
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voor wynen , in zwanggaande langwyli*

ge af- en aangaande Koortfen, welken
bezvvaadyk geneezen worden , voor-
naamlyk in den Herffl ; en inzonder-
heid , wanneer men , by fommigen ,

reeds het Kolyk van Toitou daarop heeft

zien volgen , zyn de voornaamfte Voor-
teekenen , welken eenig vermoeden ,

maar geene zeekerheid geeven kunnen

,

dat een algemeen Kolyk van Foitou zal

ontftaan.

XVIII. Dezelfde Voorteekenen kun-
nen ook op byzondere perfoonen ge-

paft worden (XVI. 2} , voornaamlyk
als men weet, dat iemant veel aan guur
Weder is blootgefteld geweeft , zich in

het eeten van raauwe en onrype vruch-

ten heeft te buiten gegaan ; of ook aan

een langwylige moeilyke afgaande Koort-

fe is ziek geweeft. Deeze zyn, echter,

ook niet meer dan verraoedlyke Voor-
teekenen. Van meerder zeekerheid

wordt dit Vermoeden, als 'er verloore

Eetluft , met walging , of geweldige be-

roering van Winden , in den linker Bo-
venbuik (a)y (van ouds als een Voor-

tee-

(fl) Hypocbondrium,
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teeken van Kolyk aangemerkt (^f;) en
nu en dan eenige ligte af- en aangaande
pynen in den Buik bykoomen ; en nog
meer, als by de zodanigen de Afgang
begint opgeftopt te worden; en eenige

neerflagtigheid in het Aangezicht , en
verzwakking van krachten belpeurd wor-
den. Doch alhoewel men , uit zodanige
Voorteekenen, rechtmaatige vreeze voor
de ziekte kan opmaaken ; zyn dezelven
evenwel niet zo zeeker, dat de Kwaal
daarop altyd volge , ook niet zo blyk-

baar, of dezelve overvalt den Lyder,
niet alleen , maar ook den oplettendfteii

Geneesheer onverhoeds.

XIX. Aangaande de V"oofteekénei1 ,

welken het beloop , gevaar en de uit-

komfi: van de Ziekte voorfpellen (XV. 2.)
kan men zeggen : dat de Kwaal , in 'c

£ilgemeen, m.eer laftig en moeilyk, daa
doodlyk zy. Zy wordt gezegd Vrouwen
zwaarder aantegrypen dan mannen

,

maar de'laatften gemeener te zyn ; ou-
de zwaarder dan jonge menfchen ; in
de Winter bezwaarlyker te weezen dan
in den Zomer. Naar maate de toevallen

van

(i) Barchus. Colleflar. MeJic. prafl. pag. 21 (5.m Deel Nu
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van Pyn, Braaking, opftopping van Af-

gang, en zodanige toevallen welken de
Zenuwen aandoen , meerder en zwaar-

der zyn , is de Ziekte aanhoudender,

het gevaar grooter , en de Kwaal , eens

geweeken zynde , ligter weeromkoo-
mende. Als 'er zwaare Stuiptrekkingen

by zyn, is 'er gevaar dat de Ziekte dood-

lyk worde ; en zo de dood niet volgt

,

onvermogen van beweeging ofLammig-
heid ontfta in de Ledemaaten , meeft in

de bovenlle, ook wei in de onderfte,

en dan gemeenlyk in beiden. Hoe be-

dekter die oorzaak zy, hoe moeilyker

de geneezing. Door Vergif ontftaan,

't zy op welk eene wyze in het lichaam

gebragt , wordt moeilyk gered. Het
Kolyk 'van Poitou , dikwyls weeromkoo-
mende, wordt ligt doodlyk. Somtyds
word het gevolgd van de Waterzugt Qz),

welke dan moeilyk te geneezen is , en

doorgaans in den dood eindigt. Wan-
neer, {taande de Pyn, Afgang, zonder

hulp van Middelen , begint geloosd te

worden, daar ze te voren opgeftopt is

geweefl, mag men verligting of het ein-

de van de Ziekte verwagten. Het zelf-

de

(a) HydrDps.
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tie wordt aangemerkt , als de Lyder be-

gint in een goed zweet te liggen; bloed

door de Aanbeijen , of in vrouwen , door
den gewoonen weg der natuure geloosd

wordt. Hier by wordt , van C i t e s i u s

,

nog gevoegd, dat hy de Ziekte volkoö-
melyk heeft zien eindigen , als 'er een
puift op de voet ontftondt, welke eeni-

ge etter uitgaf (t). Doch ik weet niet

,

dat men in Holland dezelfde ondervin-

ding hebbe: ook zegt Citesius niets

meer j dan dat het fomtyds gezien zy.

Het zou niet zwaar vallen de meeften
van deeze Voorteekenen ^ en derzelver

zeekerheid te verklaaren ^ door de re-

denen daar van aan te wyzen : maar om
dat dit deeze Verhandeling langwylig

zou maaken , zal ik my daar mede niet

ophouden.

De Hiilf- en Behoedmlddelen van
en tegen het Kolyk van Poltoti.

XX. Door Hulpmiddelen worden ver-

liaan Middelen , waar door de Kwaal
verligt of geneezen wordt. Behoed»

mid^

Ct) De Dolore Col. Piö:on. pag. 173.

Nn 2
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middelen zyn, i. Welken ons van de
Ziekte bevryden ; of 2. lemant , dezelve
eens gehad hebbende , tegen de weder-
komfl daar van beveiligen.

;_,., XXI. De Hulpmiddelen van het Ko-
Jyk van Pw^öw zullen moeten zyn i. Ei-

genaartige (^), door een byzondere ei-

genfchap , in deeze Middelen vervat,

tegen de Ziekte werkende , en dezelve
wegneemende op eene wyze, welke niet

kan verklaard worden; of 2. Gemeene,
welken tegen den aart of oorzaak der

Kwaaie, in zo ver dezelve bekend is,

door bekende eigenfehappen , krachten

genoemd, kunnen werken.

XXII. Dat tot nog toe geen eigenaar-

tig Middel tegen deeze Ziekte (XXI. i.)

is uitgevonden, of openbaar gemaakt,

mag wel als bekend en toegeflraan ter

neergefteld worden. Men kan zich,

derhalve, van zodanige Middelen alleen

bedienen , welken men oordeelt den aart

der Ziekte te zullen I^onnen verande-

ren , ^en de oorzaaken van dezelve ver-

beeteren of wegneemen (XXL 2.).

XXIII.
(a) SjJecific'a,
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XXIÏI. De gemeene Middelen moe-
ten gerigc worden, i. Tegen de Ziekte
als zodanig en op zich zelve aangemerkt.

2. Tegen de Oorzaaken. 3. Tegen de
Toevallen , welke by de Ziekte koomen
of navolgen.

XXIV. De Ziekte, op zich zelve aan-

gemerkt, beftaat eigenlyk in een hefti-

ge Pyn , welke het voornaame daar van
uitmaakt (111.) En deeze kan worden
weggenomen, i. Door de gevoelige ge-
waarwording van de Pyn te verdoóven.
2. Door de beledigde en pynlyke deelen
van zodanig eene aandoening, welke de
Pyn maakt, te bevr^'den.

XXV. De gevoelige gewaarwording kan
verdoofd worden door pynfliliende- en
flaapverwekkende Middelen (^); wel-
ken, in genoegzaame maate naar dejaa-
ren en krachten van den Lyder, gegee-
ven , hem kunnen verlosfen van het ge-
voel van de Pyn. Een of meer greinen
Heulfap (^); een, anderhalf of twee
Uncen Siroop van Slaapbollen (<:), of
eenige andere bereiding uit deeze twee

Mid-

("fl) ylnodyna c? Soporifera. (/;) Opiim,
(O Syrupus Papaveris albi.

Nn 3
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Middelen , kunnen aan dit oogmerk voU
doen. Doorgaans moet men dezelven ,

met een ruime hand , toereiken : want
de Pyn is heftig , en volgens de gewoo-
ne uitdrukking der Lyders , onverdraag-

lyk; waarom men met geweld en met
haafl moet werken. , Hier door wordt
wel het gevoel van de Pyn weggenoo-
men ; maar de oorzaak onaangeroerd
gelaaten wordende , koomt de gewaar-

wording van de Pyn weerom , zo dra

de kracht van deeze Middelen gefpild

is : en men is genoodzaakt dezelven

Op nieuw te geeven , of den Lyder in

de fmert te laaten. Deeze"wyze van ge-

neezing is , derhalve, zo gebreklyk , dat

ze naauwlyks den naam van Geneezing
verdiene. Het is waar, dat het een en-

kele reize gebeurt , dat de oorzaak van
de Pyn , onder begunftiging van de ver-

dooving , door de natuur t' onderge-

bragt, of uitgedreeven worde; en dan

wordt de Geneezing aan de pynftillende

Middelen toegeëigend. Maar het is te-

vens .waar, dat dit zeldzaam gebeurt»

niet alleen , maar ook de Pyn , dikwyls

,

20 heftig en hardnekkig is , dat men het

gevoel daar van , door geene Slaapmid-

delen kan wegneemen.
XXVI.
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XXVI. Om de pynlyke deelen van

zodanig eene aandoening te bevryden,

moet men acht geeven op de naafte

oorzaak van de Pyn (VL), deHeeking
of knaaging der vliezen van het gedarm-

te , en het gene daar uit natuurlyker wy- •

ze volgt (VIL 1,2,3.).

XXVII. De fleeking of knaaging op
het gedarmte , door een tegennatiiurly-

ke flofFe, eifcht i. Dezelve t' onder te

brengen en krachteloos te maaken; of
2. Dezelve van daar en uit het lichaam

£e dryven.

XXVIII. Om zodanig e.ene floffe t' on-
der te brengen , of krachteloos te maa-
ken , wordt vereifcht kundigheid van de
.hoedanigheid deezer ftofFe , welke door-
gaans duifter of onbekend is. En gefield

dat men dezelve wift of ontdekken kon-
de ; de t' onderbrenging daar van gereed-
lyk kunnende gefchieden , zou men zich
'daar toe eeniglyk moeten keeren ; maar
zo deeze van nafleep zou zyn en meer
iyd vereifchen , dan de Lydër in flaat is de
-Pyn te verdraagen; zou men zich even-
;wel genoodzaakt zien , terltond te twee-
de Aanwyzing (ö) (XXVII. 2.") te volgen.

XXÏX.
yo) Indicatie.

Nn A
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XXIX. Om dat de Konft niet vermoo-
gend is , eenige ftofFe , in 't byzonder

,

uit het lichaam uit te dryven ; of eenig
Middel bekend , 't welk een zekere ftofFe

wegvoert, terwyl al het overige, welk
in het gedarmte is , onaangeroerd gelaa-

ten wordt , kan dit niet anders dan door
een gemeen Buikzuiverend middel (<z)

gefchieden. En om dat door de Pyn het
gedarmte toegekneepen wordt, gelyk de
uitwerking is van alle pynlyke aandoe-
ning op deelen welken gevoelig zyn en
te gelyk beweegvezelen Qb') hebben : en
Iterke buikopenende Middelen deeze
prikkeling , en dienvolgens de famen-
"trekking nog vermeerderen , werken zo-
danige Middelen dikwyls niets uit , of
maaken de Kwaal erger. En het is zeer
waarfchynlyk dat zulke Middelen , me-
'nigmaal , de Ziekte onherftelbaar ge-

maakt of den Lyder in den dood ge-

holpen hebben. Men moet, derhalve,

zulken verkiezen, welken zonder gewel-
dige aandoening werken; als Rhabarber

,

in po^ijer gegeeven , of een aftrekfel

di'ix van met water ; Manna , in wat
Gerfle-watcr , vleefchnat , of zo men

denkt

(^a) Vurgans, (b') Partes Jenfibiks c? irritabücs.
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denkt dat het verdraagen zal konnen
worden , in wat Rhynfche wyn gefmol-

ten; het (ap van de Pyp-Casfia (^), of
Tamarinden , en diergelyke , zyn de
beften. Men kan hier byvoegen Sene-

bladen (^) met water getrokken , en
zulk een aftrekfel by gedeelten gegee-

ven , zo dikwyls en zo lang tot dat 'er

Afgang volge. Of, indien de Lyder
afkeerig is van zodanige Middelen, en
lie.er Pillen gebruikt, kan men Rha-
barber met fpaanfche Zeep tot Pillen

laaten maaken , en ook met tusfchen.

poozingen laaten gebruiken. Maar dit

laatfte Middel , langzaam werkende , vol-

doet minder dan de voorgaande. Aile

worden beft by kleine gedeelten gegee-

ven, om dat de Lyders, zo 'er eenige
neiging tot braaken is , dezelven anders
ligt wederom boven uitwerpen : ook
wordt hier door een zagte en geftadige

werking op de Ingewanden te weeg ge

-

bragt, waar door de ontfluiting allerbeft

bevorderd wordt. Deeze manier van
geneezing, in 't begin van de Ziekte te

werk gefteld zynde, wordt de herftel-

iing , hierdoor alleen , fomtyds , in korten

tyd

Ca') Pulpd Casjice fiflulae. rb) Eolia Sem,M m 5
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t^d volbragt. En dit heeft gelegenheid

gegeeven , dat de geheele Geneezing
van het Kolyk van Poitou ^ van veelen,

hier in alleen gefield is.

XXX. Het gelukt echter maar enkele

reizen, dat de Pyn hier door wordt weg-
genoomen. Want, de ftofFe, welke de
Pyn veroorzaakt , ligt niet altyd zo los

in het gedarmte; of de oorzaak, hoe-

danige dezelve ook zy , is reeds gewee-
ken , en heeft eene gefleldheid in de
Ingewanden nagelaaten, waar uit de Pyn
blyft beftaan en aanhouden. Men kan
hier begrypen een krampachtige toekny-

ping van een gedeelte van het gedarmte
(VII. I.) , waar tegen gewerkt moet
worden. Buikopenende middelen zyn
wel in ftaat, om hier tegen iet te doen;
doch dikwyls niet vermoogende , om
zulks alleen , en op zich zelven te kun-
nen uitwerken. Zagte Oliën en oliach-

tige Middelen , by de buikopenende ge-

voegd , zyn van veel nut. De Oliën

maaken de vezelen flap , en bevorde-

ren , hier door , de ontfpanning ; en dit

gefchiedende , bewerken de buikope-

heride Middelen , door een zagte prik-

keling, de herftelling , of den voortgang

c ' der

y
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der natuurlyke beweeging van de veze-

len van het gedarmte. Manna met
verfch geperfte oli van Amandelen ge-

mengd , voldoet aan dit oogmerk ; en
maakt de gewenfchte verligting , indien

ze op zulk eene wyze kan uitgewerkt

worden. Volgt de verligting hier op
niet, kan het van nut zyn, eenigepyn-
flillende Middelen by de oli van Aman-
delen of by beiden te voegen. De Slaap-

middelen hebben het vermoogen , om
alle fpanning , door gevoelige aandoe-
ning der Zenuwen veroorzaakt, te doen
verflappen en wyken ; 't welk gefchie-

dende zullen de twee andere Middelen

,

ondertusfchen , rot het zelfde einde me-
dewerken; behalven de byzondere uit-

werking van deeze Middelen om flil-

fland van de natuurlyke beweeging in
het gedarmte te veroorzaaken ; door
welke kalmte gelegenheid tot loslaating,

van het gene krampachtig te famenge-
trokken was,gegeeven wordt Qf). Men
moet altyd gedagtig zyn, dat het gene
men gebruikt, in genoegzaame maate,
by tusfchenpoozingeil, en met aanhou-

dend-

-(t) Esf. and Obfervat. Pbyficrand liter. Vol.
II. Art. XX en in 'c byzondef, pag. 300.
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^endheid gegeeven worde ; oiïi dat dat de
Ziekte hardnekkig is , en niet gemak-
lyk te bedwingen. Men kan behalven
het gebruik van de gemelde Middelen,-:

een Blaar-trekpleifter op den Buik , of
ook op eenige andere plaatfen van het

Jicbaam leggen ; om door een ligte

aandoening en prikkeling op andere
plaatfen te maaken , de eerftbelcdigde

van krampachtigheid te verligten. Dit

laatfte Middel , in fommige gevallen

eenigen dienfl: doende, verdient echter

niet , om voor een algemeen Genees-
middel tegen het Kolyk 'van Toitou ge-

houden worden.

XXXI. Maar al het gezegde zal dik-

wyls niet genoeg zyn , om de Pyn te

overwinnen; om dat 'er meer is dan een

krampachtige famentrekking. Daar is

"ook een tegennatuurlyke opfpanning en'

uitrekking van de vliezen van het ge-

darmte ( VIL 2.) , waar tegen, op den-

zelfden tyd, moet gewerkt worden. De
lücht in een beflooten gedeelte van de

Darmen ' opgehouden , zich , door de

Vv^armte , uitzettende , zal de vliezen , tot

berüen toe, doen rekken; en de veze-

len tegenftand biedende j^al hier door
on-"
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ondraaglyke Pyn veroorzaakt , of die 'er

reeds is , vermeerderd worden. De
Middelen zo even gemeld (XXX.) zyn
van dienft ; maar men moet 'er byvoe-
gen Klifteeringen uit zagte Windbree-
kende middelen Qa) , met oliachtige ver-

mengd; om door verandering te maaken
in de beweeging van hetgedarmte, de
befloote lucht ruimte te doen krj^gen,

waar door de opfpanning wyken zal.

Ook kunnen hier toe van dienft zyn
Stovingen van' buiten op den Buik ge-

legd ; als een afkookfel van Glaskruid (^),
Wollekruid (r). Bloemen van Kamil-
len (t^), MelotenTOï Vlier (ƒ), enz*

En wanneer men hier mede niet, naar
genoegen , vordert , een geeftryke en
zenuw-verfterkende Stoving van roode
Wyn , Water van de Koninginne van
Hungarië (,?), Geeft van Kruis- en-

munt (^3 , Theriaak-water , Wond^
water Qz) en diergelyke , met doeken of
graauw papier, hier in nat gemaakt, van '

bui'

Ca) Carmimntia. (h) Parietaria.

. (O Verbascum. (d) Floret Cbam<melL
(e) Meliloti. (f) SambucL

(g) ^iua Regincn Himgaria
, gemcen]yk Eau

de la Reine.

Cb') Spiritu! Mentbos. (i') Jqua Tberiacalis,
(k) Jgm viiliieraria, of Eau ds Arqtishifade-.
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43üiten opgelegd : om de verflapte kracht
^QY vezelen , door de doordringende
prikkeling van deeze dingen te herftel-

•len , en de wederinkrimping tot den
voorigen natuurlyken ftaat te bevorde-
ren ;. waar van goede uitwerkingen ge-

zien zyn.

"XXXII. Indien eenige raauwigheid in

het gedarmte ontftaan zy (Vil. 3.) door
affchaaving van de natuurlyke Slym ; of
door verknaaging van het inwendigfte

vhes , worden Middelen vereifcht, i.

Welken het gebrek van deeze Slym kun-
nen vervullen ; 2. Waar door het ver-

knaagde wederom geheeld en overdekt
worde.

XXXIII. In het eerfle geval (XXXII.
I.) koomen te pas dekkende , kleeveri-

ge en plakkende Middelen, welken te

gelyk zagt zyn. Lyvige afkookfels van
Heemftwortel ( <2 ) , Smeerwortel ( />

)

Kaasjesblaaden (f), en Vifchlym (/) in

water; van de Salab in melk; Slym van
Kweekernen (e) , of Gom Tragant met

wa-
. '

(fa) AUhaa, (&) Confolida.

(cy Malva. C^d) IchtiocoUd^

(e) Semina Cydoniorum.
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water bereid zo dat het lymachtig zy

,

en op zich zelve gebruikt , of te fartlen

vermengd met Siroop van Heemftwor-
tel (tó) , zyn van veel nut. Gelyk ook
Was in melk gefmolten , en te drinken

gegeeven, ten ware dit den Afgang te

veel opflopte , gelyk het ligt doet ( f ),

Walfchot (^) met oli van Amandelen,
Raap- of Lynoli, en een eijerdoir aan-

gemengd tot een Likking; Poeijers van
Styffel ( f) , ïConkommer-zaad (<a^) met
Gom Tragant , Salab , Gezegelde aar-

de ((?) kunnen ook met nut gegeeven
worden.

'; XXXIV. Het tweede geval (XXXIÏ.
2.) eifcht Middelen, welken met eeni-

ge verfterkende en famentrekkende ei-

genfchap voorzien zyn, zonder verhit-

tende te weezen (*). Een genoegzaam
iyvig afkookfel van Gerwe (ƒ), of de
bafl van Esfchen (g) of Tamarifch-
boom (h) ; een aftrekfel van Cachou (i)

in

(fl) Syrupus AUImcb. (V) Sperma Ceti. .

'Có Amylum. (d) Semeti Cucwneris.
(e) Terra figillata, (ƒ) Millefolium.
Cg) Cortex Fraxini. (Jf) Tamarisci,
(ji) CatechU'

" Ct} Degner De Dyfenter. pag. 221.

C*; Grash. de Colica Piö:on. pag. 47,
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in water, 't welk alle raauwigheid in het
gedarmte dekt , gelyk men dit in de
Roode-loop (a) ook ondervindt, zyn
zeer dienftig.

•''^ XXXV. Maar deeze gefleldheden

C VIL 1 , 2 , 3. ) zullen zelden afzon-

derlyk en op zich zelven plaats hebben

;

doorgaans zullen ze alle te gelyk tegen-

woordig zyn. En dit is de reden , waar-
om men, met een of twee van de ge-

noemde Aanwyzingen, en een of twee
van de gemelde Middelen , de Ziekte

niet kan overwinnen. Ook eifcht de
heftigheid van de Kwaaie , dikwj^ls , zulk
een fpoedige verligting , datze naauw-
lyks tyd laat , om te overleggen , wat
eerft of laatffc gedaan moet worden ; en
nog minder, om het een na het ander,

volgens de onderftelde Aanwyzingen,
te werk te ftellen. Men moet dan van
alle , of verfcheiden van de voorge-

Itelde Middelen ( XXV-XXXIV. ) \e
gelyk gebruik maaken. Men mag ,

ten eerfte, als men den Lyder in zulk

een heftige Pyn vindt, Buikopenen-

de middelen met oliachtige en Slaap-

middelen vermengd geeven. Diergelyke

Ca) Dyfenteria,
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Ünfpeuitingen kan men , ter zelfder tyd

,

van onderen in het lichaam brengen. En
alles moet met een ruime hand , en on-
bekrompe maate gefchieden ; en met
verhaafte herhaalingen, als men in 't be-

gin geene verligting bekoomt ; om dat

de Lyder , met het grootfte ongeduld

,

daar naar verlangt. Men kan inmiddels

,

eene Stoving, van weekmaaken-de en
yerzagtende Kruiden (^) in water ge-

kookt , op den Buik leggen •, zelfs wordt
van fommigen geraaden , hier van een
halfbad (^) temaaken, om den Lyder
daar in te doen zitten; hoewel dit de
verwagting zelden voldaan heeft. Men
neemt tot een Stoving ook warme
melk , met oli en fpaanfche Zeep ge-
mengd ; of enkele Lyn- of eenige ande-
re oli , en flaat dezelve met woile lap-

pen om den Buik. Men kan ook een
Pap van Roggenmeel, met Kamillen, in

water gekookt , opleggen. De geeftryke
Stovingen (c) , te voren gemeld (XXXI.) ,

kunnen ook van eerflen af te pas ge-
bragt worden. Een Darmnet (d) van

een

Ca) Herhes emollientes Ê? laxantes.
(h) Semicvpium. (c) Fotus fpirituoji^
(d) Omentum.

IK DeeL O o
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een fchaap of ander geflagt Dier , nog
warm zynde , of in warme melk weder-

om warm gemaakt , zo het reeds koud
geworden ware, kan tot het zelfde ein-

de dienen. Een jonge hond , nog blind

,

wyl hy dan beft ftil blyft liggen daar hy
gelegd wordt, maakt, door de natuurly-

ke en byblyvende warmte, een zeeraan-

genaame en verligtende Stoving. In-

dien men noggeene verligting bekoomt,
zet men een Blaartrekpleifter, oflooze

Koppen (e) o^ den Buik. Ondertus-

fchen kunnen ook kleevende
, plakken-

de en famentrekkende Middelen inwen-

dig gegeeven worden , tegen de ontvel-

linge of het gebrek van de natuurlyke

Slym ; ortl niets onbeproefd te laaten ,

het gene bevonden is tot wegneeming
van de Kwaaie bevorderlyk te zyn. En zo
men eenig licht of vermoeden heeft aan-

gaande de afgelegene oorzaak der Ziek-

te , moet alles zo beftierd worden , dat

men ook tevens tegen zulk eene oor-

zaak werke ; waar van terftond nader.

Zo de Lyders nog eenig voedfel kunnen
gebruiken , moeten ze geen andere dan

ligtverteerbaare fpyzen nuttigen. Wa-
ter-

(/) CücurUta ve7itofce.
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tergruël, Gelei van Sago, SUirpeijeren»

eerfl ; daar na groente en moeskruiden

;

weinig vleefch , en dan hoendervleefch.

Vleefchnat moet in kleine maate te ge-

lyk gegeeven worden; om dat het, op
hollandfche wyze gekookt , bezwaarende

is, en mendikwyls ondervindt, dat het

zodanige Lyders benaauwd maake*

V^oor den drank kan men geeven melk
met gemeen water, of eenig bronwater

gemengd. Men heeft opgemerkt, dat

enkel water, koud gedronken, van veel

dienft is geweell in een Kolyk , daar alle

verwarmende dingen nadeelig bevonden
waren (f)- , Men mag , tusfehen beide

,

wel eenigen wyn laten gebruiken , welke

de ondervinding geleerd heeft niet ligt

kwaad te doen.

XXXVI. Zo dra de Pyn eenigzins be-

gint te verminderen , krygt men tyd om
de afgelegene oorzaaken na te fpooren
(XXÏII. 2. ) , om de Ziekte , zo het

mooglyk is , niet flegts te flillen , maar
geheel uit te rooijen.

XXXVII. Eerfl koomt dan in aan-

mer.

CtJ HoFFM. Medicin. rat. Syftem. Tom. iV",

P, z. pag. 3^9, 55-:. Septal. Caution. pag. 2,19.

Oo 2
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merking een tegennatuurlyke fcherpe
of kwaadaartige ftofFe , in het gedarmte
plaats hebbende (X. i.). En deeze kan
onthouden worden i. In de hoUigheid

van het gedarmte; of 2. Tusfchen de
vliezen van het zelve : niet met zeeker-

heid te ontdekken hoedanig , of waar
dezelve gelegen zy.

XXXVIII. Zodanig eene ftofFe in de
hoUigheid van eenige der Darmen han-

gende (XXXVII. I.) kan i. uitgedree-

ven worden door Buikopenende of
Braakmiddelen (^). Een herhaald ge-

bruik van RhabarberofIpecacoanh,kan
deeze Aanwyzing voldoen. 2. De ftofFe

kan ftomp gemaakt worden door byzon-
dere of algemeene Middelen. Byzon-
dere kunnen alleen gebruikt worden,
als men den aart van de tegennatuurly-

ke ftofFe kent; en weet, welk Middel
de fcherpheid van zodanig eene ftofFe

kan t' onderbrengen. Maar deeze ge-

meenlyk onbekend zj^nde , kan men al-

leen toevlugt neemen tot de algemee-

nen. Het drinken van melk op zich

zelve , of met water aangemengd ; Spa-

wa-

(jï) P'omitoria.
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water of eenig ander mynftoflyk water,
met wat melk of wyn gedronken, kun-
nen de fcherpheid van zodanig eene
ilofFe verzwakken en krachteloos maa-
ken. De Middelen, te voren, tegen

de raauwigheid van het gedarmte voor-
gefield (XXXIII.) , kunnen ook hier toe

van dienfl: zyn; voor zo veel ze, door
de flymachtige deelen , de fcherpe flof-

fen kunnen omflingeren, en dus ftomp
maaken.

XXXIX. Maar, wanneer zodanig eene-

flofFe tusfchen de vliezen van het ge-

darmte onthouden wordt (XXXVII. 2.)

,

is dezelve bezwaarlyker door Middelen
te bereiken en te veranderen. Sterke
Buikopenende of Braakingverwekkende
Middelen kunnen van veel dienfl zyn;
om door fchudding en beweeging , wel-
ke zy in de Ingewanden maaken , dezel-

ven los te doen worden , en gelegenheid
te geeven , datze met de rondloopende
Vogten (^) vermengd, de aangedaane
plaatfe verlaaten ; en door deeze ver-

menging, te gelyk, werkeloos, en ein-

delyk met andere onnutte flofFen het

lichaam

(a) Hiimores cirailantes,

Oo 3
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lichaam uitgedreeven worden. En om
dat een diergelyke ftofFe daaglyks we-
derom kan aangroeijen , znl het van dienft

konnen zyn , de gemelde Middelen van
tyd te tyd te herhaal en.

XL. Te voren is gezegd (X. 2.) , dat

Aanbeijen , en de ontfteltenis van de
zelven , oorzaak kunnen zyn van het

Kolyk. Dit kan men ontdekken uit voor-

hcengegaane lyding aan Aanbeijen; of

uit een geftadige neiging en pooging tot

Afgang , doch vruchteloos , en bykans
door geene Middelen te bewerken; als

ook uit de overblyving van cenige Eet-

lufl, en verdraaging van Spj'ze, door-

gaans cenigzins meer dan in het Kolyk

•vün Poitoii uit andere afgelegene oorzaa-

ken. Het is echter waar , dat deeze ken-

teekenen meeft befpeurd worden, als

de Aanbeijen laag in het dikke gedarm-
te, en voornaamlyk in den Endeldarm
plaats hebbende , door een gevoelig

medelyden in de andere Darmen te ver-

wekken, oorzaak van het Kolyk zyn ge^

worden. Het geval zodanig zynde , moe-
ten de Middelen daar naar gefchikt wor-
den. De Aanbeijen , in den Rechten- of
Karteldarm plaats hebbende,kunnen door

Kiidee-
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Klifteeringen gemaklykfl en fpoedigft be-

reikt worden. Hier van moet men , in

deeze gelegenheid , allermeefl gebruik

maaken. Oliën en andere verzagtende

vettigheden zyn hier van den meeften-

dienft. Reuzel zo week gemaakt, dat

men dezelven kan infpeuiten; Oii met
Reuzel ofander fmeer vermengd , ofmet
Populioenzalf (^) wat taaijer en klee-

vender gemaakt , in de Darmen inge^

ipooten, geeven doorgaans veel verlig-

ting. En om dat de Oliën de Drek-
Itoffen in het gedarmte week maaken

,

bevordert men den Afgang hier door te

gelyk. Vindt men het echter nodig

,

om dat de verflopping hoog fchynt te

weezen, eenige buikopenende JVÏidde-

len van boven te geeven , moeten zo-
danige verkozen worden , welken de
Aanbeijen minft ontftellen, hoedanige

de meeften zyn te vore (XXIX.) opge-
noemd. Deeze of diergelyke Kliftee-

ringen , maar in kleine maate teffens

,

van drie of vier Uncen ten hoogfte,om
dat ze dan langft kunnen binnen gehou-
den worden , moogen en moeten dik-

wyls herhaald worden , vooral in het

be«

("a^ Ungiientum Populeim.

O O 4
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begin van de Ziekte; en men mag al-^

lengs wat verminderen , maar men moet
'er niet fchielyk van aflaaten, om dat

de Pyn dan ligt wederom verheft. Vindt
men de gewenfchte uitwerking, ten eer-

ften, hier door niet, moet men by de
voornoemde Kiifteermiddelen eenige

greintjes Heulfap voegen; om de gevoe-
ligfle Pyn te verdooven , terwyl men
werkt om de ontfleltenisl^ van de Aan-
beijen te doen bedaaren. Heeft men ,

door eenige teekenen , vermo-eden , dat

de Aanbeijen eenige Ontfteeking in het

gedarmte veroorzaakt hebben , kan met
nut eene Aderlaating gedaan worden.

.- XLI. Is de Kwaal ontdaan uit heftige

gemoedsbeweegingen (X. 3.), 't welk
of aan den Zieken kan befpeurd wor-
den, indien dezelven nog duuren, of
uit verhaal van den Lyder , of de Om-
ftanders kan geweeten worden ; moeten
deeze, nog tegenwoordig zynde, door
goede redenen geftild ; en de uitwerkin-

gen daar van , door Slaapmiddelen , tot

bedaardheid gebragt worden. Maar in

dit geval zullen deeze , met een milde

hand moeten toegereikt worden : om
dat deeze oorzaak meed plaats heeft in

men-
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menfchen die van een ligtgeraakt Ze-

nuwgeflel zyn Qa) , en zodanige Midde-
len, in meerdere maate, dan anderen,

kunnen verdraagen ; als ook , om dat

de Kwaal vry veel vereifcht eer de Pyn
wykt. Eenige Verflerkende Middelen

,

hoedanigen het Kolyk gedoogt , by de
gemelden gevoegd , doen dezelven met
te meer vrucht werken. En zo hier

geen andere ftoflyke oorzaak by is , kan
de geneezing door zodanige Middelen

,

doorgaans , gelukkiglyk volbragt wor-
den.

XLII. Zyn af- en aangaande , of ook
andere Koortfen , de oorzaak geweefl:

(X. i.),'t welk uit de voorgaande behan-
deling van den Lyder , of uit verhaal kan
gekend worden ; moeten daar tegen Mid-
delen gebruikt worden , hoedanige meu
tegen zulke Koortfen , met vrucht ge-

bruikt. En dewyl in dit geval de Inge-

wanden , door de aanhoudendheid der
Koortfen , ongemeen verzwakt zyn

,

moet men inzonderheid werk maaken

,

de verflapte vezelen van de Maag en
Darmen te verfterken ; en de natuurly-

ke beweeging en werking daar in te her-

ftel'

(a} Syjlema nervofum mobile.

O 5
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flellen , door Middelen , welken niet

heet van aart zyn , of met doordringen-
de prikkeling werken. De Koorts-baft
in water gekookt , of in zelfftandigheid

gegeeven ; de Hars van de Koorts-baft Qa)
tot Pillen gemaakt, koomen hier zeer te

pas. Een aftrekfel van Staal (/^), met
water bereid ; alleen of nevens de voor-
gaande Middelen gebruikt, in behoor-
lyke, dat is, niet al ce kleine maate, is

dikwyls van ongemeenen dienft. En.
men ziet , door zodanig eene verwer-
king , menige maaien , zeer fchielyk

,

zulk eene herftelling van de higewanden
volgen , dat ook de Pyn daar door , meer
dan door alle andere dingen , verligt wor-
de, en naauwlyks iet anders nodig heb-
be; ten zy dan eenige Buikopenende

,

zo de Afgang niet naar behooren volgt.

Wanneer de uitwerking aanwyft , dat

deeze Middelen van nut zyn , moeten
dezelven zo lang gebruikt worden , tot

dat de Lyder volkoomelyk in krachten

herfteld zy ; om dat men anders ligt eene
wederkeering van het Kolyk te wagten
hebbe.

XLIIL

(^a) Rejïna Cortkis Peruviani.
(b) Tin£iura Martis.
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XLIII. De reeds gemelde Middelen
zullen ook, in veel uitwendige oorzaa-

ken , te pas koomen. Want , wat de
Vergiften (XIL i .) aanbelangt ; om dat

men niet altyd weet , welke of hoeda-

nige in het lichaam geraakt zyn , kan
men daar tegen geen andere dan de
gemeene Middelen , tegen fcherpe

en kwaadaartige llofFen voorgefteld

C XXXVIII, XXXIX. ) gebruiken. En
fchoon men kennisfe hadt, gelyk men,
in fommige gevallen kan hebben , of uit

verhaal van het gene de Ziekte vooraf-

gegaan is , of uit aanmerlang van eenig

handwerk , welk de Lyder heeft geoe-

fend , van hoedanig een Vergif de
Kwaal veroorzaakt zy; zal men het ei-

genlyk Tegengift, zo het eenige fcherp-

heid heeft , gelyk zodanige Middelen
veelal hebben, naauwlyks durven gee-

ven : om dat men ondervindt , dat het

gedarmte , geduurende de Pyn van het

Kolyk , zulk eene teederheid en ligt-

geraaktheid heeft , dat de Pyn door
alle Middelen, welken maar eenigzins

fcherp 2yn, verergere. Hier van moe-
ten, echter, uitgezonderd worden zo-

danige gevallen , waar in het Vergif,

eerll: aanflonds , of zeer onlangs in

het
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het lichaam geraakt , en vermoedelyk

,

nog in zyn eigen weezen , in de Inge-

wanden tegenwoordig zy. Men kan ,

na dat men de Ontlaftmiddelen (a) naar

boven en naar onderen te werk gefield

heeft, het Vergif, welk men oordeelt

door een fcherp Zuur, 't welk het by
zich heeft, op het gedarmte te werken

,

, door eene fmelting van een vaft Loog-
zout (T) , gelyk Potafch (f) of Zout van
Wynlteen (^^, op zich zelve, of met
andere dingen gemengd , in het lichaam

gegeeven, t' onderbrengen. Vergiften,

welken van een loogzoute natuur zyn (e)

kunnen door zuure Middelen ftompge-
maakt worden. Maar , indien zodanige
Vergiften, langzaamerhand in 't lichaam

zyn gekoomen, door het drinken van
wyn of water , welken eenige kwaade
eigenfchap hadden aangenoomen , is

het beft zich by de gemeene Middelen
te houden.

XLIV. Het zelfde moet gezegd wor-

den , raakende eenige fcherpheden ,

welken uit het drinken van wrange en

züu-

("fl) Evacuantia. (^b) Solutio Salis alcalini.

(c') Cineres clavellati. (d_) Sal Tartari.

(d) AlcaHnK naturce.
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zunre wynen , van garflige KofFy en
wrange Thee, het drinken van Appel-
wyn , Punch , en diergelyke Dranken

,

in het lichaam vergaderd zyn. Behal-

ven dat Verfterkende Middelen tegen

Koortfen (XLIL), hier tegen de ver-

flapping , door waterige Dranken veroor-

zaakt, ook nodig zyn.

XLV. Indien uiterlyke Koude de oor-

zaak is geweeft van het Kolyk , moet het

lichaam gedekt en gekoeflerd worden

,

om het zelve in een geftadige natuurly-

ke warmte te houden ; en niet daar bo-
ven, tot onmaatige hitte te vervoeren.

Warme Stovingen , te vore (XXXI,
XXXV.) befchreeven, kunnen voldoen.

Het gene te voren (XXXV) is aange-

merkt, dat men verfcheiden Aanwyzin-
gen te gelyk te werk moet fl:ellen , moec
hier ook op de werkingen , tegen de af-

gelegene oorzaaken , gepaft worden : dee-

zen kunnen en moeten , eenige , of
meer te gelyk, met de voorgaande ge-

paard worden.

XL VI. Met eenige van deeze Aan-
wyzingen en Middelen (XXIV-XLV.)
voor en na, of verfcheiden te gelyk,

naar de omftandigheden uitgekoozen ,

zal
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zal men zelden of noit misfen het Keljk

*van Poitou tot een gelukkige geneezing
te brengen. En wanneer men van het
begin af zo handelt, zal men de Ziekte
niet ligt doodlyk zien worden. Indien
men echter, tegen alles gewerkt hebben-
de , de Kwaaie niet volkoomelyk heeft

tonnen overmeefteren , moet men den
Lyder raaden , zo dra het zyne krach-

ten toelaaten , naar elders te verreizen

,

om van gewefl en lucht te veranderen

;

waar van goede uitwerkingen gezien

zyn. Ook is het gebruik van natuurly-

te Baden, op de plaatfen zelven daar-

ze gevonden worden, dan van dienfl.

En zo 'er de Lyder, van wegen zyne
zwakheid , tegen kan , mag hy te paard

ryden , waar door de Ingewanden , zon-

der veel vermoeying, bewoogen en ver-

Iterkt worden.

XLVII. De Pvn verwonnen of mer-

kelyk verligt zynde, wordt het tyd om
zich tegen de Toevallen , ofbygekoome-
ne ziekten te wenden (XXIII. 3.), zo

'er eenige zyn nagebleeven. i. De Stuip-

trekkingen , welken de gemeenfte zyn ,

blyven zelden langer aanhouden dan de

Pyn , en nog maai: zelden zo lang.

Door
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Door dê Pyn veroorzaakt wordende, is

het befte Middel daar tegen , 't welk

de Pyn verligt of wegneemt. Duize-

ling, Ylhoofdigheid 5 Blindheid en an-

dere toevallen van dien aart , moeten
op gelyke wyze aangemerkt worden te

beftaan.

2. Meer of minder Verlamming in

meer of minder Ledemaaten of deelen

van het lichaam, blyft wel na de Ziekte

duuren ; en fomtyds zonder oit herfteld

te worden ; hoewel dit maar zelden ge-

beure. Deeze wordt allerbeft overwon-
nen door Middelen , welken de Inge-

wanden verfterken , en te gelyk voor
verzwakte Zenuwen goed (/) zyn. De
Balfem van Mekka

,
gepaard met het ge-

bruik van de Hars van de Koorts-haft,

en drooge wryviogen van den Buik, en
de onvermoogende Ledemaaten , heeft

men in Verlamming van de bovenfte en
onderfte Leden , welke na het Kolyk van
Foitcu was overgebleeven , en zo lang

geduurd hadt, dat men aan de herftel-

ling wanhoopte, een gelukkige genee-
zing zien uitwerken. De Heer Hux-
HAM getuigt goede gevolgen gezien te

heb-

Cfl) Nervina.
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hebben van de Terpentyn , en de Bal-

fem Copaiva, in Lammigheden, na het

Kolyk, welk liy befchryft, overgeblee-

ven (f). TowNEUs raadt, als de Pyn
geweeken is, de Balfem Peru , tot twee
Scrupels voor eene Gift (0) te gebrui-

ken (j). En zo men mogt ftellen , dat

Sydenham deezen Schryver gezien en
nagefchreeven hebbe , om dat hy zelf

van het Kolyk 'uan Poitou geen ondervin-

delyke kennisfe hadt, gelyk waarfchyn*

lyk is , (Alhoewel hy een langduurig

Kolyk befchryft , door hem , volgens

de gewoone onderftelling van dien tyd,

een galachug Kolyk genoemd , het welk

met het Kolyk van Foitou veel gemeen-
fchap heeft, behalven dat men van gee-

ne Lammigheden , daar op volgende

,

gewag gemaakt vindt (*)) zal men, met
reden befluiten , dat dees groote Man
TowNEus kwaalyk begreepen hebbe,

als hy de Balfem Peru , in gelyke maate

als TöwNEus, in de Pyn van het Kolyk

zelve voorfchryft (§), waar in de be-

vin-

Cfl) Do/ir.

(t3 De Morbö Colico, pag. gf,

Ci) Allen Synopf. Art. óyS.

(*5 Oper. pag. 207.

(§) Procesf. integ. pag. óoj'.
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vinding getoond heeft, datze niet ver-

draagen kan worden. De Balfem van
Mekka dan , of Peru , of Copaïva moe-
ten met aanhoudendheid , en in ge-

noegzaame maate , inwendig gegeeven
worden ; om de goede gefleldheid in de
werktuigen der beweegende vermoo-
gens te herltellen , ter zelfde plaatfe,

daar zy dezelven verlooren hebben.

3. De Waterzugt , een zeer kwaad
gevolg van het KoJyk , zal ook met gely-

ke Middelen geneezen moeten worden,
indien dezelve geneeslyk zy, meer dan
door Buikop'^^fiende en waterafdryvende
dingen (a) , welken men , doorgaans , be-
vindt daar in te kort te fchieten. De
verzwakking der Ingewanden de oor-
zaak zynde van deeze bykoomende
ziekte, zo wel als de evengemelde (2),
moeten verfterkende en baifemach-
tige Qi) Middelen , welken de Ingewan-
den llreelende verfterken , de genee-
zing bevorderen : op gelyke wyze als

men de Waterzugt, na afgaande Koort-
fen volgende , allerbeft geneell: door
Middelen , welken tegen de Koortfen

,

hier oorzaak van de Waterzugt , werken,

XLVIII.

Ca) Diuretica. (b) Confortantia balfamica^

ir. Deel Pp
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XLVIII. De Behoedmiddelen om ie-

mant van de Ziekte te bevryden (XX. i .),

zullen dit doen i. Door het lichaam, en

in het byzonder , het gedarmte , de zit-

plaats van het Kolyk , in een zodanigen

ftaat te ftellen , dat de Kwaal daar in niet

kan vallen. 2. Door de oorzaaken , wel-

ken aanleiding tot de Ziekte geeven , te

weeren , en dus het ongemak voor te

koomen.

XLIX. Het lichaam of gedarmte in

een ftaat van beveiliging , tegen deeze

Ziekte , te ftellen , mag ' -^-^ , misfchien

,

onder de onmooglykc dingen ge-

reekend worden; i. O.n dat men gee-

ne kundigheid genoeg lieeft, hoedanig

eene gefteldheid , allermeeft , tot zulk

eene beveiliging noodzaaklyk zy. 2. Om
dat men niet weet, wanneer iemani ge-

vaar loopt van door de Ziekte aangc-

greepen te worden, en Behoedmidde-

len nodig te hebben ; en 'er niemant ge-

vonden zal worden, die dezelven, in-

dien !er bekend waren , den geheelen

tyd van zyn leeven door zal willen ge-

bruiken. Tot een algemeene aanwy-

zing van Behoeding kan dienen , alle

dingen te vermyden , welken , op zich-

zei-
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zelven , of onmaatig gebruikt zynde ,

bevonden zyn aanleiding tot het Koiyk

te geeven. Hier toe is nodig acht te

hebben op de oorzaaken, voornaamlyk

de uitwendige , te voren (XII. 1-5.)
befchreeven.

L. Behoedmiddelen , om iemant die

de Ziekte eens gehad heeft , en veel eer

voor een nieuwen aanval bloot ftaat

,

dan die 'er noit van aangegreepen is ge-

weeft , tegen de wederkomft daar van
te beveiligen (XX. 2.) , zullen moeten
zyn, I. Zodanige , welken in ftaat zyn
de lichaamen , en inzonderheid , de In-

gewanden van menfchen , die het Koljk

gehad hebben, en hier door zeer ver-

zwakt zyn, te verfterken, en tot vo-

rige krachten te herftellen. Hec gene
tegen het Koljk , uit afgaande Koortfen
ontftaan, is aangeraaden (XLII ), kan
ook hier toe van dienft zyn. En het

is wel der moeite waardig Proeven te

neemen van de Balfem Peru, volgens

den raad van Towneus te vooren
(XLVIL 2.) aangehaald; om dat reeds

eenige goede ondervindingen voorhan-
den zyn, welken dit benevens de Ter-

pentyn , als een Behoedmiddel doen
I^p 2 aan-
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aanzien. Men moet maar omzichtig
weezen van dezelve niet te geeveri dan
in lichaamen , welken men denkt dat

ze zullen konnen verdraagen. De In-

gewanden wel verfterkt zynde, zullen

niet zo ligt vatbaar zyn voor een nieu-

wen aanval van de Ziekte. 2. Zulke
Middelen, welken de Ingewanden, zo
veel mooglyk , zuiveren van alle kwaa-
de ItofFen, welken daar in vergaderd,
oorzaak van het Kolyk kunnen wor-
den. Het drinken van Spawater, of
eenig ander mynftoflyk water, met een
behoorlyke maate melk of wyn ver-

mengd , om niet te veel te verflappen

,

zyn van dienfl: bevonden. De melk
van een Ezelinne , warm gedronken ,

wordt zeer aangepreezen voor die van
een zwak geftel zyn , om alle gelegen-

heid tot ophooping van kwaade ftofFen te

beletten, en het wederomkoomen van
de Ziekte te verhoeden.

LI. Tot Behoeding wordt \vyders

vereilcht, dat men waake tegen alle in-

wendige en uitwendige oorzaaken , wel-

ken men kan vermoeden, dat het Ko-
lyk in iemant voortgebragt hebben; en

door oplettendheid van den Lyder , of
door
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door de toevoorzicht van een Genees-
heer kunnen voorgekoomen worden.

LIL Heeft iemant opgemerkt , dat
eenige ontfteltenisfe van Aanbeijen oor-
zaak van een voorgaand Kolyk' is ge-
weefl (X. 2.), kan eene Aderlaating

,

nu en dan herhaald , tot Behoeding
nuttig zyn. Is de Ziekte begonnen ,

na dat de Lyder een geruimen tyd hard-
lyvig was geweefl: , dan is het depligt van
een Geneesheer, zodanige middelen
toetereiken, waar door een diergelyke
vertraaging voorgekoomen kan worden.
Senebladen op wyn gezet , en hier van

,

naar noodzaaklykheid , van tyd te tyd

,

zo veel gebruikt als nodig is, om be-
hoorlyken Afgang te bevorderen ; of
dezelven gepoeijerd , en met Honig ,

tot een Conferf aangemengd , kunnen,
in zulk een geval , voor een goed huis-
middel verftrekken. Andere Buikope-
nende middelen , te vore (XXXIX.)
befchreeven , zyn ook van gelyke nut-
tigheid.

Heeft de Geneesheer ontdekt , dat
het Kolyk op een heftige Gemoedsbe-
weeging van vreeze , toornigheid enz.

(^- 3.) gevolgd is ; moet de Lyder
Pp 3 ge-
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gewaarfchouwd worden , zich in het

toekoomende , met alle omzichtigheid

,

daar voor te wagten.

LUI. Tegen uitwendige oorzaaken

,

welken vermydelyk zyn , moet gelyke

zorg gedraagen worden. Heeft men
vermoeden gehad op vergiftige ftofFen

(XII. I.); is de geweezen Lyder een

Loodgieter , of Schilder , of oefent hy
eenig ander handwerk , waar in hy ge-

vaar loopt , van door diergelyke llofFen

befmet te worden, moet men hem raa-

den , zich daar van te onthouden ; ten

minfte, zich te wagten van zulke be-

handelingen , waar door hy ligt kan aan-

gedaan worden. Fyn- Schilders hebben
fomtyds de gewoonte , de penfeelen

,

welken met verfftofFen befmet zyn, met
den mond af te likken , om ze fchoon

te maaken , en tot andere verwen te ge-

bruiken ; en men heeft dezulken in

doodlyke Kolyken , en onherftelbaare

Verlammingen zien vallen. Men moet

,

derhalve , aan zodanige perfoonen , het

gevaar van diergelyke behandelingen

,

met allen ernft , voorhouden. Zo men
denkt, dat het drinken van vergiftigde

wynen de Ziekte in een lichaam heeft

ver-
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veroorzaakt, moet men het Middel aan

de hand geeven, om de wynen te be-

proeven , eer ze gedronken worden.

Zodanig is het aftrekfel van Operi-

ment (d) en ongeblufchte Kalk (T) in

water , door C. Neumann (t)' en an-

deren voorgeileld, en door- den Leid-

fchen Hoogleeraar Gaubius naauwkeu-

rig befchreeven (*).

Heeft men bedenking op het drinken

van kwaade en wrange wynen (XII. i .)

,

van Appelwyn en Punch ; het eten van

raaiiwe en onrype vruchten; moet men
de onthouding van zodanige dingen aan-

beveelen.

Heeft men ergwaan op het onmaatig

drinken van Koffy en Thee (XII. 3.),
moet men het misbruik hier van ont-

raaden; of wel, het welk doorgaans beft

is , het gebruik daar van geheel afkeu-

ren. Gemeen bier , of eenig mineraal-

water , met wat wyn , voor den dorft

gedronken , zal de zodanigen tot be-

fcherming voor een nieuwen aanval van

het Kolyk konnen dienen.

Zwaare

Cfl) Auripigmentum. (b) Calx viva.

(t3 Von vier Subjedt. Dicetret. pag. 432.

(*3 Verband, van de Holl. Maatfch. I. Deel

,

pag. lao.

' Pp 4
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Zwaare arbeid en fterke infpannfng

van krachten het Rolyk, naar waarfchyn-
lykheid , aangebragt hebbende (XII. 4.),
is de befte Behoeding , zulks , in ge-

volg van tyd , te vermyden.
Heeft men bevonden, dat uitwendi-

ge koude de aanleidlyke oorzaak is ge-

weeft (XII. 5.) , moet de Lyder zich,

in het toekoomende , daar tegen be-

fchermen , door zich buiten de koude
lucht te houden, of den Buik met een
Baaijen of andere wollen lap te dekken;
of zo dit iemant te veel broeijing maakt,
een blad papier voor den Buik te draa-

gen. Inzonderheid is voor de zulken
nodig, zich voor koude voeten te wag-
ten ; waar toe veel helpen kan de fchoe-

nen met Kurk of geteerd linnen , tus-

de zooien te laaten voeren , om het

doorflaan van vogtigheid te beletten.

De 'K.eden waarom het Kolyk van
Poïtou nu jneer dan voorheen ^

, m ons Land^ regeert.

LIV. De Reden waarom het Kolyk

njan Toitou nu meer in ons Land (dat
is Holland voornaamlyk , hoewel ook

in
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1

andere van de vereenigde Provinciën)

regeere , of opgemerkt worde , dan
voorheen , kan op tweederleie wyze
verklaard worden, i. Door aan te mer-

ken , dat deeze Ziekte , te voren wel

gemeen geweeft zynde , uu meer met
dien naam genoemd wordt dan voor-

heen. 2. Door toe te ftaan , dat de
Ziekte algemeener is geworden , en de
oorzaaken daar van aan te wvzen.

LV. (i.) Dat het Kolyk, tegenwoor-

dig Kolyk -van Toitou genoemd
, geen

nieuwe Ziekte , maar van ouds gemeen
is geweeft, blykt, dewyl men zodanig

eene ziekte door Schryvers van byna
alle tyden , indien niet van Hippocra-
T E s af, ten minfte van G a l e n u s be-

fchreeven vindt, 't welk gemaklyk te be-

wyzen zou zyn. Men vindt een volc;-

lyft van Paulus Aegineta af , tot op
deezen tyd toe , in een geleerde Ver-
handeling van den Heer A. de Haen ,

waar in zulks gezien kan worden (f).
Het is waar , men 'vindt , by vroege
Schryvers , geen gewag gemaakt van
eenig Kolyk , met den bynaam van Foi-

ton

:

et) Disfertat. de Colica Pidlon. pag. 4 &;c.

Zie ook Tronchin de Colica Pifton. pag. 8.

Pp 5
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tou: doch de reden hier van is niet, om
dat deeze Ziekte , in hunnen tyd , niet

gezien wierdt , maar om dat men aan

dezelve nog dien naam niet hadt gegee-

ven. De naam van Kolyk 'uan T'oitou is

'er niet aan gegeeven , dan na dat Cite-

sius een zeker Kolyk , met zodanige

toevallen en omftandigheden , als hy be-

fchryfr , als een volk-ziekte in Poitou re-

geerende, in ofomtrent het jaar 1572 (f),

hadt waargenoomen, en eene Verhande-

ling daar over in 't licht gegeeven. Dee-

ze Verhandeling in opmerking genoo-

mcn zynde , heeft men , naderhand , een

Kolyk-ziekte, welke ten opzichte van

verfchynfelen en toevallen met die, wel-

ke C I T E s I u s befchreeven hadt , gelyk

ftondt , aangemerkt als een zodanig Ko-

lyk , hoedanig C i t e s i u s , in Poitou

,

hadt waargenoomen , en , om deeze re-

den , Kolyk van Potton genoemd. Voor
dien tyd vindt men het befchreeven met

de naamen van een bezwaarlyk (^) Ko-

lyk , een galachtig Kolyk , een Kolyk uit

glasachtige Slym , een Kolyk in Lam-
migheid overgaande enz. gelyk men
overtuiglyk zal zien , als men de moeite

wil

(fl) Colica difficilif.

Q-f) De Dolore Colico Piüon. pag. 162.
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wil neemen , om de befchryvingen van de
gemelde Kolyken, met die van het te-

genwoordig genaamde Koïyk van Toitou

te vergelyken. Nog in het laatfl van de
voorgaande , en het begin van deeze

eeuwe , vindt men het als een ji'gtig Ko-
lyk , Kramp- of Stuipachtig , een Scheur-

buiks-Kolyk , Mildzugtig- en Moêr-Ko-
lyk (a) , in de Samenftelfels der Genees-
kundigen befchreeven TfJ; na dat het,

van veelen , reeds met den naam van Ko-
lyk van Foitou geteekend flondt. En on-

der het gemeen hoorde men , in vroe-

ger tyd, veel fpreeken van een befloo-

ten Kolyk, dat is , daar geen Afgang
verkreegen kon worden; inzonderheid

niet door geweldige Middelen , hoeda-
nige men daar toe raeeft plagt te gebrui-

ken : waarom zodanig een Kolyk voor
zeer gevaarlyk werdt gehouden. Maar

,

na dat fommige Schryvers, als Ches-
NAU, TowNEUs, Sydenham en ande-

ren ,

(a) Colica byfierica.

Of) Men zie Waldschm. Prax. Med. pag. zif.
Bagliv. Oper.pag. 100, Craanen Lum. ration. med.
cap. s & 84. Ettmull. in Collegio confult. & alibi.

F. HoFFM. Med. radon. Syftem. in cap. de inteilinor.

dolorib. Opusc. Medicó-praft. pag. qo. Junck
Confp. Medicin. pag. 82.6. Shaw Pradt.'of Phyfic,
of the Colic. Buizen Pra^.derMed.pag.i3f,"136.
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ren , den naam van Kolyk van Toitou aan
deeze Kwaaie hadden toegeëigend; en
eenige Geneesheeren in Holland , voor-
naamlyk , in Amflerdam , het Kolyk
voor zich kreegen , welk onder deezen
naam befchreeven was , heeft men ze-

dert de laatfte dertig of veertig jaaren,

de Ziekte , in 't algemeen , met deezen
naam beginnen te noemen. De naam
gemeen geworden zynde , heeft men

,

noodzaaklyk , veel meer van Kolyk van
Toiiou moeten hooren fpreeken , dan in

voorgaande tyden. En men heeft mis-

Ichien, gelyk het meermaalen gaat, uit

navolging, en om onder andere Genees-
heeren niet te bekennen , dat men noit

Kolyk van Toitou gezien hadt ;, veeler-

hande Kolyk-pynen , alsze maar eenig-

zins moeilyk te geneezen waren , al wa-
ren 'er veele verfchynfelen van het Ko-
lyk van Toitou niet by, met deezen naam
benoemd. Dit in aanmerking genoo-
men zynde, verfchaft geen verwerply.

ke reden , waarom men nu meer van

het Kolyk van Poitou hoort fpreeken dan
voorheen.

LVI (2.) Maar, toegedaan zynde,
dat de Ziekte zelve inderdaad gemeener

is
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is geworden, dan ze in vroeger tydeh
geweeft is ; gelyk de geftadige onder-
vinding en het eenpaarig getuigenis van
de geachtfte Geneesheeren dit beveili-

gen , zal de reden hier van nagelpoord
tnoeten worden.

LVII. De reden hier van zal beflaan

,

of, I. hl de veranderde gefteldheid

der menfchelyke lichaamen , of 2. In
uiterlyke en toevallige oorzaaken , wel-
ken zulken invloed op de lichaamen
hebben , dat 'er het Kolyk 'van Poitoii

door voortgebragt worde.

LVII. In de veranderde gefteldheid

der menfchelyke lichaamen ("LVII. i.),

op zich zelve aangemerkt , fchyntze niet

^te kunnen gevonden worden ; om dat

deeze, zo veel men kan nagaan , door
alle tyden, dezelfde geweeft is en nog
is. De reden zal , derhalve

, gezogt
moeten worden in uiterlyke omftandig-
heden (LVII. 2.) of in de Levenswy-
ze (^) der menfchen , als toevallige oor-
zaaken , welken , door alle tyden , eenige
verandering onderworpen zyn.

LIX. Indien men kan bewj^zen, dat

eeni-
ijx) B'Ksta.
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eenige of veel uitwendige oorzaaken
van het Koljk van Poitou , te voren (XII.

Ij 2, 3.) opgenoemd, in deezen tyd
gemeener zyn , en meer invloed heb-

ben op de lichaamen , dan in voorgaan-

de tyden , zal de reden gevonden zjn.

Dit nu zal blyken als men aanmerkt

,

I. Dat het drinken van Wyn, in ons
Land, zedert de laatfte vyftig, of eeni-

ge meer jaaren, algemeener is gewor-
den , dan het in vroeger tyden geweeft

is; gelyk ik denke, zonder bewys, te

mogen valt ftellen. Het vervalfchen

van dewynen, of Hechte en zuure wy-
nen , door Goudglit , Loodwit , Rotte-

kruit of Kwikfublimaat , eenige zagtheid

en aangenaamen fmaak te geeven , is

ook , in den laatften tyd , zeer algemeen
geworden ; gelyk men uit de menigvuT-
dige openbaare Verbod - fchriften , in

Duitfchland , door de Overheden , daar

tegen gemaakt, en in de Nieuwspapie-
ren , van tyd te tyd vermeld , kan aflei-

den. En men heeft geen gegronde re-

den om vaft te ftellen, dat deeze ver-

valfching , door zodanige bevelen zal

gefteuit zyn , often eenenmaale gefteuit

worden , als men bedenkt , hoe weinig

de gierigheid en winzugt der menfchen
. zich.
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zich , door zodanige bevelen , laat be-

dwingen. Hier uit zal volgen , dat de
gelegenheid tot voortbrenging van het

Kolyk 'uan Toitou grooter is , naar maa-
te 'er meer wyn , en van meer perfoo-

nen gedronken worde ; om dat het ge-

vaar , van vervalfchte wynen aan te tref-

fen , hier aan gelykredig is. Aanmerk-
lyk is het gene de Heer Macquer zegt

,

dat in Frankryk , alle Wynkoopers in

't klein de gewoonte hebben , van den
wyn , welke by 't klein gehaald wordt

,

in flesfen te gieten op een toonbank
,

waar op een beflag van lood is , met een
opftaande rand, en een gat, waar aan

een looden pyp gefoldeerd is , door
welke de wyn , onder het overgieten ge-

plengd wordende , loopt in een looden
bak, onder de toonbank, en daar ver-

gaderd wordt. En tot deeze wyze van
doen, zegt de fchryver, heeft aanlei-

ding gegeeven de bevinding , dat de
wyn in een looden bak vergaderd

,

fclioon voor de lucht openftaande, niet

zuur wordt , gelyk anders gefchiedt

,

inzonderheid des zomers. Deeze wyn

,

een of meer dagen in den looden bak
geltaan hebbende , wordt by andere wyn

,

of in een fles gegooten , voor iemant

die
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die wyn koomt Icoopen. Maar onge-

lukkig , vervolgt de Heer MACQUErv,
wien ziillse wyn ten deel valt; om dat

het iiiet kan nablyven,dat hy 'er de kwaade
gevolgen van gewaar worde (f). Of dee-

ze manier van doen, in ons Land, zo
gemeen is , weet ik niet ; maar wel , dat

ze by de hoUandfche Wyntappers niet

geheel buiten gebruik zy. Het gevolg

deezer aanmerking doet zich , zonder

eenige verklaaring noodig te hebben

,

van zelfs voor.

Zyn 'er zuure en wrange wynen , wel-

ken aanleiding tot deeze Ziekte kunnen
geeven, gelyk 'er wel altyd zyn; is de
gelegenheid tot veroorzaaking van het

,
Kolyk 'van Toiton te grooter , naar maate

de wyn meer gedronken worde.

Het drinken van Appel- of Peere-

wynen is wel in ons Land nog niet ge-

meen: maar men maakt , hoe langs hoe
meer, wynen van Aalbesfen, Kerfen,

Moerellen, welken misfchien niet bee-

ter zyn. Het drinken van Punch , 't

welk mede op de lyfl van de uitwendi-

ge oorzaaken van het Kol)k gefield is

(XIL

(t) MAcquER , Elem. de Chym. prat. Toib. II.

pag. 33S* 339-
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(XII. 2.) is ook reeds by veelen onzer

Landsgenooten dqorgedrongen.

2. Men denke wyders aan de kwaad

-

aartigheid van de KofFy en Thee , v/aar

van te voren (XII. 3.) gelproken is ;

behalven de verflapping, welke zodani-

ge Dranken in de Ingewanden veroor-

zaaken , en dezelven , hier door , vatbaar

maaken voor menigvuldige ongefteldhe-

den; en hoe algemeen het drinken daar

van , in de laatfte vyftig jaaren in ons
Land is doorgedrongen. I3aar nog by-

koomt , dat naar maate de Thee , en in-

zonderheid de Koffy, in de laatfte jaa-

ren , in prys verminderd is , beide niet

alleen in meerder maate gedronken
,

maar ook de aftrekfels fterker en krach-

tiger gemaakt worden : en men zal niet

konnen nalaaten , dit aantemerken als

eene reden van de vermeerdering yan
het Kolyk van Foitou , in onze dagen.

Men ziet nog wel menfchen aan het
Kolyk ^ die geen kwaaden wyn, ja, ge-
heel geen wyn gedronken hebben : maar
waar vindt men 'er , in ons Land , die

geene Koffy of Thee, of beide, van
de vroege jeugd af, tot den tyd toe

,

datze van het Kolyk overvallen wier-m Vjel Qq den.
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den , gedronken hebben ? Zyn 'er voor-
beelden , zy zyn zeldzaam. Te voren
is al aangemerkt , dat menfchen , die

het I-oïjk onderheevig zyn , dikwyls

zeggen , datze op het drinken van een
enkel kopje Koffy of Thee , aanftonds

eenige aandoening van de Pyn gewaar
worden , op een tyd , datze vry zyn
van het Kclyk. Neumann en anderen

hebben aangeteekent uit Kaempher ,

dat de Japoneezen , uit de natuur van
het gewed , en door gewoonte van
jongs af Thee-drinkers , iemant die aan

een langwylig Kolyk kwynt, het Thee-
drinken ontraaden (t).

% Indien het Fvegenwatcr iet van
het Lood kan aanneemen (XII. i.), is

de gelegenheid tot het Kolyk , ook hier

door , veel algemeener dan voorheen.

Want het is zeeker , dat in den laat-

llen tyd meer looden bakken, om het

water in te vergaderen ; meer looden
gooten en pypen , om het water door

Xt laaten loopen , in plaats van hou-
ten of blikken , in gebruik gebragt zyn

daa

( t } Vpn vier Subjed. Diseter.. pag. 99.
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dan voorheen. Het is, bygevolg, niet

te verwonderen , zo de LoodftofFen^
'op deeze wyze in het lichaam ge-
bragt , het Kohk van PoUoit kunnen
Veroorzaaken , het zelve nu meer ,

dan in vroeger tyden beipeurd wor^
de.

Laat het my nu vryftaail j geoeferl^

de Geneesheeren in bedenking te gee-
ven: Zou het Rooken van Tabak, irl

den laatflen tyd zo algemeen gewor-
den , ook hier toe medehelpen ? Im-
mers , meii ontmoet menfchen j die
betuigen baarblyklyk te ondervinden

^

datze van het rooken van Tabak pyn
in de Maag , en in den Buik krygen ;

waar van zy bevryd worden door zich
van Tabak te onthouden ; en veelen

j
die , 's morgens , nugteren zynde

, geeil
Tabak kunnen verdraagen ; of , door
wat veel Tabak te rooken een onaan-
genaame en walgachtige aandoening iri

•de Maag gewaar worden. 2ou niet
ook het algemeen gebruik van kope*
ren keukengereedfchappen , waar in al-

lerhande fpyzen, en zelfs Geneesmid-
delen , zonder een behoorlyk onder-
fcheid te maaken , of de koperen pot^

Qq 2 ten

\
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ten of bekkens , naar vereifch , van
beflagenheid zuiver te houden, bereid

worden , en waar van de fchaadelyk-

heid voor de menfchelyke lichaamen ,

als het verknaagd kan worden , bekend
is , hier aan iet toebrengen ? En laat

ik 'er byvoegen , het daaglyks ge-

bruik , nu meer dan voorheen , van

tinnen borden , en ander tafelgereed-

fchap , daar men zich , voor deezen

,

met anderen , uit hout , by geringe

menfchen, of van aardewerk gemaakt,

by aanzienlyker menfchen , plagt te be-

helpen: alhoewel op het verglaasd aar-

dewerk ook wel eenige aanmerkingen

te maaken zyn (f). In tinnen fchoo-

tels kookt en ftooft men, zonder dat

men onderfcheid maake , of de din-

gen hier in opgezet , zuur by zich

hebben dan niet ^ ja zelfs ontziet men
niet de fpyzen , hier in op het vuur

gezet , met Limoenfap en Azyn te

vermengen : om niet te fpreeken van

tinnen Thee-trekpotten , waar in de

wrangfte Thee getrokken wordt ,. zo
wet

(t) GeQdem. Mag. iis^. Jun- pag. 177»
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wel als andere ? Het is naamlyk be-

kend , dat het Tin , hoe zuiver het

ook zy , Rottekruit in zich hebbe ,

en door een zwak zuur ligt verknaagd
worde. Hier koomt nog by, dat het

Tin tot keukengereedfchappen , veel-

al , met een gedeelte Lood vermengd
is , waar door deszelfs fchaadelyk-

heid nog vermeerderd wordt (f). Zegt
men hier op , dat deeze dingen ons
Land niet in 't byzonder raaken ; ik

zal antwoorden 5 dat uit Huxham,
en berigten , welken men van elders

hoort , blykt, dat het Kolyk van Pot-

tou in andere geweften ook niet meer
zo zeldzaam is, als voor deezen. Ik
heb evenwel deeze dingen onder de
oorzaaken niet aangeroerd , om lang-

wyligheid te vermyden ; en om dat

tot vaftftelling van diergelyke zaaken,
meer en naauwkeuriger Proeven no-
dig zyn, dan men voor handen heeft.

LX. Deeze annleidlyke oorzaaken
zullen wel de eene meer op zulk eene

ge-

(t) Neumann. Prteledtion. Chemie, pag. 1711,
1712,.

Qq3
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gefteldheid , en zulke perfoonen , de
andere meer op andere werken : maar
te faamen genoomen , voldoende op-
losfing konnen geeven , waarom het
Kolyk van Pottou , in ons Land , nu
meer regeere dan voor heen.

XJmcmque fua placenta

BE-
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M AATSCHAPPYE
G E G E E V E N.





Bladz. 3

È E R I C H T E N,

A A N D E

MAATSCH APPYË
GEGEEVEN.

TWEE VOORVALLEN

E E N E R

,
ZELDSAME GENEZINGË

VAN

STOMMIGHEID,
MEDEGEDEELD en VERKLAARD

DOOR

JOSUA FAN IPEREN^
A. L. M. Philof. Do£lor en Predikant te Li'Uo.

%. I.

In den Herffl van 't Jaar 1 756 en m
de Winter, daar aan volgende, zyil

verfcheidene Vryflers , van 16 tot 19
A ^ jaren



4 BERICHTEN.
jaren, binnen de flad Antwerpen , op
het alleronverwagtffc , van eene Stom-
migheid overvallen : of (om my netter
uit te drukken) van helder-fprekende
visfelfprekende geworden, zoo dat ie-

der, die een fcherp gehoor had endigt
aan hare monden neigde, de klankvor-
minge duidelyk kon verftaan, en dus
ook de bepaalde woorden, welke zy,
met veel moeite , voortbragten ; daar
het , voor andere , die niet zoo fcherp
luifteren konden , en alle , die een wei-
nig afwaren , volftrekt onverftaanbaar
bleef , ten zy men , uit vergelykinge
van de beweginge der lippen met de
gebaarden , opmaakte , wat zy zeggen
wilden. My verwonderende over 't ge-
val, heb ik nauwkeuriglyk op alle om--
Handigheden agt geflagen , welke zig

opdeden in zekere Jonge Juffer, hier te

Lillo, by hare vrienden
, gedurende die

bezoekinge , fomwylen , vermaakshal-
ven gehuisveft: en welker zeldlame Ge-
nezinge ik uit den mond harer Nabe-
ftaandè en uit Haren eigenhandigen brief,

aanftonds zal verhalen.

§. 2.
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§. 2.

De flem dezer Juffer , genaamd
A . . M . . . S . . . . , was voor de
Stommigheid , mollig, maar helder en

derhalven flreelende en vriendelyk. E-

venwel was zy meeft ingetogen , ten zy
by gelegendheid van boert en fchertze-

ryen, wanneer zy dezelve gewoon was

te verheffen en helder te fchateren van

iacchen. Deze laatfte omftandigheid

moet vooral in aanmerkinge genomen
worden. Want , al lacchende , is de
plage gekomen en, al lacchende, ver-

trokken.

§• 3-

De Heer R ........ , Haar
Oom , die 't zoogenaamde Ooflerfch

Huis , de Hanze-fteden toebehoorende

,

plagt te bewonen , had met Haar ge-

kortswyld, zoo dat zy aan 't fchateren

en vroolyk tieren raakte. Daarom wierd

zy, al jokkende beftraft , wegens het

fchetterend geluid , dat zy vormde. En
onmiddelyk ontbrak het Haar aan ver-

mogen , om behoorlyk geluid te geven.

Dit gebeurde in Herfftmaand 1756.

J 3 §-4-
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§• 4-

De vermaardfte Geneesheeren van
Antwerpen en hier omtrent wierden ge-

raadpleegd; dog, alle middelen, trou-

welyk gebruikt , waren vrugteloos Men
gaf het derhalven op aan Gode, of Hy,
door Z^ne aanbiddelyke Voorzienig-

heid, onverwagte werktuigen van her-

(lel geliefde te verfchaffen

!

§• 5.

In Lentemaand 1757 gebeurde hier

te Lillo iets , dat niet behoorlyk wierd
opgemerkt. Men was des avonds ge-

noodigd by den Heer A . . . T . . . .

Die Heer, uittermaten lullig en verma-
kelyk in gezelfchappen , kwam met zy-

ne aardigheden , naar gewoonte , te

voorfchyn. De Juffer zou gaarne ge-

fchaterd hebben , maar het ontbrak Haar
aan geluid. Edog zy kreeg wel haaft

ruimte en vermogen om te lacchen en
vervolgens te fpreken.. Maar, 's ande-

ren daags meen ik, of immers korten

tyd daar na , week de ftemme weder
>yeg; en zy is niet herfleid , als nu on-

langs,
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langs , op Maandag den i6 Janna.

ry 1758.

§. 6.

De Heer P . . , koopman te Antwer-
pen , gaf 'er gelegendheid toe. Zyne
Dogter had het zelfde ongeluk , en was

,

zonder eenige beginzelen van beter-

fchap , insgelyks den raad der Artzen
gevolgd. Eindelyk was het , dat de

Juffer fterk werken moeft, of immers
zig kragtdadiglyk in eene vermoeiende
beweginge houden. De Heer P.. moeft
over land, om belangens van zynen
koophandel , naar Amfterdam. Hy ftelde

derhalven den 'DoBor voor , of het niet

goed zou zyn, Zyne Dogter dit reisje

mede te laten doen. De Geneesheer
vond geenen grond , om de reis af te

raden , maar fcheen weinig voordeel

van dezelve, voor de Jonge Juffer , zig

te beloven. De HeerP.. vertrok dan
met zyne Dogter , en fchreef eerlang

van Amfterdam naar huis , dat de Juffer

door het hotzen en fchokken der Poft-

wagens volkomen herfteld was ; en d^t

men dit nieuws aan Juffrouw S . . . •

^ou bekend maken, 't Geen gefchiedde.

-A 4 §. 7-
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Men befloot dan , bygevolg , wel
haafl , om eene Bredafche Poflwagen
af te huren en in gezelfchap van vyf
andere Jonge Dames , onder welke drie

Moeien R waren, een
togtje naar Brefcaat te doen. De Voer-
man wierd gelaft buiten fpoor te 17-

den , om een geweldig gefchok langs

onefFene kluiten en fteenen te veroor-

zaken. Dat vreesfelyk gehots verwekte
een algemeen gelach en gedurige korts

-

wyl , van Antwerpen naar Brefcaat.

Maar Juffrouw S . . . . . bleef nog on-

vermogende, om geluid te geven. In

de te rug reis van voren af aan over
Ivluiten en bulten , kwam het gelach en

gefchater der Dames wederom , en wierd

nog heviger, als te voren. Een kwar-

tier uurs van Brefcaat gereden zynde

,

raakte Juffrouw S aan 't hoeften

:

en wel zoo , dat eene van Hare Tantes

zeide ,, Haar nimmer ,
gedurende de

Stommigheid, zoo llerk te hebben ge-f

hoord. Toen zei vervolgens Juffrouw
R : wel Nigt , dat Gy
zoo eens uwe fprake weder kreeg / Waar op
de andere, als de hoeft over was, hel-

der
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der antwoordde : Ma Tante , ik heh myn?

fprake. Toen vloog ieder Haar om den

hals en kufte Haar, en men loofde God
voor Zyne wonderlyke Goedertierend-

heid en Weldadigheid.

8.

't Is my diüdelyk gebleken, dat 'er

aan de werktuigen der klankvorminge

geen letzel geweeft is , alzoo ik , fnel

van gehoor zynde , alle letters en letter-

grepen , etteiyke malen , gedurende de

Stommigheid, of Hever visfelfprekend-

heid , volmaakt heb kunnen onderfchei-

den. 't Moet derhalven alleen aan de

ivcrktfiigm der GehUc/vtuge , dat is, aan

't Strottenhoofd ( Larynx') en deszelfs

Krakebeenen , of Spieren , of aan beide

te famen, gehaperd hebben. Trouwens
de Long was altoos vry en ruim. Egter

kunnen de Krakebeenen, op haar zel-

ven befchouwd, hier in geene aanmer-

kinge komen ;alzoo die, na dat de groei

der ledematen gedaan is , gelyk hier,

geene merkelyke veranderinge meer on-

dergaan kunnen. Dat de Spleet rG lotus

J

van de Krakebeenen ter zyden ver-

nauwd en verwyderd word : gefchied

J 5 <^oot
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door de verkortinge , of verlengin^e
der Spieren. Zoo fchynen het derhalven
alleen de Spieren van het Strottenhoofd
geweeft te zyn , welke eenig gebrek
moeten gehad hebben , dat de oorzaak
der Visfelfprckendheid geweeft is. Want,
ware de Epialottis gefloten , dan zou dit

de Ademhalinge , en ware zy openge-
bleven , dan zou dit het flikken der
fpyzen moeilyk gemaakt hebben : 't geen
in dit Geval nogtans niet gefchied is.

S- 9.

Wanneer de Spleet niet vernauwd
kan worden , is 't onmogelyk , dat men
geluid kan geven : want dan is de kragt

der Lugt , uit de Lugtpyp voorkomen-
de , met de kragt der Ademhalinge ,

welke luttel geluids geeft
, gelyk. Dog

in de Visfelfprekendheid moet 'er eeni-

ge geringe , maar geene genoegzame ,

vernaawinge plaats hebben : alzoo 't ge-

luid fl;erker is , als van de Ademhalin-
ge; nademaal ik ,

gelyk reeds gezegd is

,

van naby , ordentelyke klanken heb
kunnen onderfcheiden. De ArytenoUes
moeten derhalven verflapt zyn geweeft,

of de Cricothjroïdes , Crtcoaryt^noides en

O;-
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Cricoryt^noïdes Laterales , of een of twee
paar van dezelve, moeten, in hare ver-

kortinge en opgezwollene geftalre
, ge-

Weven zyn. 't Is waar, dat de -FaUio

Byfteri{;xi gemelde Spieren wel eens fa-

mentrekt;;ck)g-dit kon hier , om rede-

nen, ook geene plaats hebben. Daar-

enboven was 'er geene benaawdheid , of
fchaduwe van dezelve; en de Ademha-
linge hield haren ordentelyken togt, ge-

Ijdc.wy reeds te voren zeiden.

§. lO.

Door 't Lacchen, vooral, wi"inneer

het fterk is , zwellen de Aderen van den
hals en 't hoofd gemeenelyk op , en ver-

wekken eene roode opdragtigheid , wel-

ke in gemelde Juffer , by zulke gele-

gendheid , by uitftekenheid is. Die
opgezwollenheid der Aderen kan niet

lang blyven duren, zonder zware on-

gemakken te veroorzaken ; en dus kon
zy hier geen gedurig werktuig wezen
van eene aanhoudende opgezwollen-
heid der drie paar Spieren, welke de
fpleet van 't Strottenhoofd verwyderen.
Maar fommige Spieren kunnen 'er door
verkragt worden, zoo dat zy, te fterk

ver-
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verkort , eene verOappinge in de zenu-
wen , of liever , in 't hoofd en den (taart

der Spieren , verwekken. Dan de Ver-
flappinge der ^rytanoides is genoeg,
om 'er de meergemelde Visfelfprekend-

heid uit te verklaren. Want , zoo lang

die duurt , kunnen de twee Tregter-

vormige Krakebeenen niet behoorlyk
tot eikanderen gebragt worden , om de
Ipleet te vernaawen.

§. II.

Daar blyft evenwel nog eene kleine

zwarigheid op te lolTchen: hoe het mag
bykomen , dat dusdanige Visfelfpre-

kendheid, by de Beminnelyke Kunne,
in 't prilfte der Jeugd , alleen word aan-

getroffen , zoo dat , naar allen fchyn

,

de verkragtinge der ^^rytimides by de-

zelve als dan gemakkelyker moet zyn,
tfls by andere. Men moet aanmerken,
dat de Schorrigheid , in den ouderdom
van 1 6 tot 1 9 jaren , aan de beide Sexen
gemeen is ; 't geen men , by de Jonge-
lingen , noemt , den baard in de keel heb-

ben. By gevolg , die 't een kan verkla-

ren , weet ook reden te geven van het

ander. Zoo dra de ledematen haren vol-

len
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len wasdom krygen , beginnen de zenu-

wen vafter te worden , en zig niet zoo
gemakkelyk, door de opzwellinge der

Spieren, te laten uitrekken. Derhalven
erlangen ook de Spieren meerder kragt,

en de ^ytntanöides kunnen de fpleet

naawer toehalen. Dan , overmits zy
hare volkomene vafligheid en beflen-

digheid nog niet hebben, moeten zy,
te veel gevergd, fomtyds verkragt, of
immers buiten ftaat gefield worden, om
de fpleet , by aanhoudendheid , behoor-
lyk te vernaawen. Elk , die eenig door-
zigt heeft , zal daar uit de fchorrighcid

derJeugd gevoegelyk verklaren kunnen.

§. 12.

By de Beminnelyke Sexe zyn alle de
deelen teerder en flapper, als by ons.

De t^rytimides zyn 'er daarom ook
zwakker; weshalven de fpleet nimmer,
met zoo veel kragt, vernaawd kan wor-
den. Uit dien hoofde geven de Vrou-
wen zwakker geluid , als de Mannen^

§• 13.

Wanneer nu de ,^rytanoïdes ^ of ten

min-
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minden derzelver uitterfle pezen , der-

maten door 't Lacchen waren uitge-

rekt , dat zy haren natuiirlyken toon
verloren hadden; zoo moeden die Pe-
zen, na dat de verrekkinge was opge-
houden , in onmagt blyven , tot dat 'er

oorzaken voorkwamen , die de vorige

verrekkinge wederom voortbragten«

Mogelyk zou de berugte tleötnciteit ^

daar men in Antwerpen en hier om-
flreeks weinig van weet , ter herftellin-

ge van den verlorenen toon, te ftadc

zyn gekomen.

S- 14.

Terwyl de Visfelfprekendheid duur-

de, kon men onmogelyk zoo eene her-

telyke neiginge tot lacchen verwagten

,

als die geweeft is , uit welke 't onge-

mak ontfproten was. De droefgeeftig-

heid fpeelt in zulke gelegendheden al-

tyd haren rol. De vreugde moed dan

uitgelaten wezen, wilden de Aryianoi-

des , met bloed vervuld , en dus gewel-

diglyk verkort worden , om de nood-
lottige verrekkinge der Pezen , op
niew, te weeg te brengen.

|. 15.
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Dit gefchiedde aan 't huis van den
Heer A , . . T . . . . , en wel zoo

,

dat de fpraak wederkwam , en eenigen

tyd bybleef. (§. 5.) Maar de opzwel-

linge der Aryt^no'ides duurde niet lang

genoeg, om den vereifchten toon, wel-

ke de Pezen weder gekregen hadden,
beftendig te doen volharden. Want,
zoo dra de Buiken der Arytimides we-
derom dunner , en dus langer wierden

,

moeiten de Pezen op niew verflappen ,

ten zy 'er aan de Buiken zelf een ver-

mogen wierd medegedeeld , om vervol-

gens , zonder moeite , tot die groote.

opgezwollendheid telkens te komen ; en
zoo de Tregtervormige Knorrebeenen
faam te trekken en de Spleet van 't

Strottenhoofd kleiner te maken. Alhoe-
wel nu de Kiapvliezen der Bloedvaten

,

by 't eerde geval, reeds eene merkely-
ke veranderinge moeten ondergaan heb-
ben , zoo waren zy egter nog zoo niet

,

of in zoo merkelykên getale niet door-
gefchoten , dat zy 't bloed der Slagade-
ren , in die menigte konden ophouden

,

als noodig was , om 't gebruik der Jrj-
taiioUes weder willekeurig te maken.
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S> i6.

Door 't fchokken van den Poilwageii
naar Brefcaat moet het Middelrift om
hoog, en de Ribben op eikanderen ge-

drukt zyn geworden , 't geen de Adem-»
halinge met horten en ftooten heeft

doen blazen en intrekken , wordende
de L^ryt^nofdes telkens tot vernaawinge
der Spleet aangenoopt , om dat men

,

wegens de aangeftoote veerkragt der
Lugt in de Long, onmogelyk de inade-

minge der verfche buitenlugt, by tus-

fchenpozingen van zagter hoezen , zoo
menigvuldig kon inlaten. Hier kwam
de onvermoeide poginge tot aanhou-
dend Lacchen by. (§. lo.) En deze
twee oorzaken , welke beide den door-
togt van 't bloed, in de Long, verhin-

derden , moeiten de ^rytanoUes on-
manierelyk doen opzwellen. Daaren-
boven waren zy , wegens de herhaalde

aanftootingen der Lugt in de Longbla-
zen , beide genoeg in Haat , om een ge-

weldigen Hoeft te verwekken : gelyk
het Lacchen alleen meermalen in Hoe-
ften verandert: zynde deze beide, Lac-
chen enHoeften, genoegzaam eenerlei

van oorfprpng , werkzaamheid en ge-

wrog-
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\vrogten. Daar kwamen hier dan drie

geweldige middelen zamen , om de Klap-

vliezen van de Bloedvaten in de Buiken
der i^rytamtdes te doen doorfchieten j

en die Spieren zoo te veranderen , dat

zy meer bloed konden inhouden , en
zig dikker uitzetten , dan te voren >

zonder daar van eenig letzel te bekomen»

Ik weet zeer wel , dat de werktuig»

kunde der Spieren , tot heden toe , nog
niet volledig begrepen word , en ik der-

halven iets vreemds bybreng, als ik hiei*

de Bloedvaten te hulpe roep , om , uit

de doorlchietinge van derzelver Klap-

vliezen in de t^jyta: otdes , de zeldfane
Genezmge der V^isfellprekendheid te

verklaren Maar 't is genoeg, dat men
door Proefnemingen buiten twyffel ge*

field heeft, boe de Spieren niets ver-

rigten kunnen , niet alleen , als 'er eene
Zenuwe, maar ook, als 'er een Slagader,

zig in de fpier loozende , word toege*

bonden. Dat het bloed , in merkelyke
menigte door de Slagaders aangevoerd

,

en met behoorlyk door de Aders te rug
ikeerende, de Spier moet doen opzwel-
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ïen, weet men met zekerheid, daar de
verkortinge der Zenuwen door de Le-
vensgeeften niet meer , dan eene waar-

fchynelyke vooronderftellinge QHypothe'

fis) kan geheeten worden.

§. 18.

Wanneer men in de Praktyk der Ge'
neeskunft gewoon is te zeggen : de Na-
tunr helpt haar zclven , en , de Natuur
moet medewerken ; zoo worden egter die

Spreuken niet altoos even duidelyk be-

grepen. Dit moet de zin wezen: Gods
Wysheid lieeft de inwendige deelen van
't Lichaam zoo veranderlyk gemaakt,
dat, by verkragtinge van eenige werk-
tuigen, de overige veeltyds dat gebrek

herltellen , of, door vermeerderinge van
hare cige kragten , het verlies van de
overige boeten. Dit voorbeeld kan de
zaak ophelderen. De Pezen der i.^ry-

ta^wides waren verkragt , en konden ,

door de gewone opzwellinge der Bui-

ken , niet zoo gerekt worden , dat zy de
fpleet van 't Strottenhoofd behoorlyk

vernauwden. Maar die opzwellinge h
merkelyk vermeerderd , zederd dat de

Bloedvaten , op de voorgezegde ma-
nier

.,
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pier, (§. 16.5 doorfchoten , zonder zig

'weder te kunnen herftellen Immers tk

denk, dat iets diergelyks m andere Spie-

ren meer gebeurt , zonder dat men 't ge-

waar word. Zoo lioop.en vertrouw ik

ook , dat de ^rytanoides van juffrouw

S . . . » . , zonder eenigen hinder

,

die buitengewone opgezwollenheid der

Bloedvaten zullen blyven verwekken*
Wy zien hier uit, dat de tyinntomia^

Mecha7ika en Hydraulica gronden van
zekerheid behelzen , waarop men de
toepasfinge van uitwendige en inwendi-

ge middelen , om de Medewerkinge der

Natuur aan den gang te helpen , buitelt

eenig gevaar, zal moeten bouwen.

%. 19.

De langdurige hotzlnge in de Pofl-

wagens van Antwerpen op Amfterdani
kan, in Juffrouw P . ., dezelve uitwer-

kinge hebben gehad , als , in 't boven
verklaard geval, het Hotzen» Lacchen
en Hoeften te flimen. Trouwens die

drie bewegingen toonden wy (§. 16.)
een gelykvormig gewrogt te verwekken.
Heeft Juffrouw P . . niet gelacchen ,

nog gehoefl, daar ik geene kGnnisfc v?ui

B s heb 9
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heb 5 zoo heeft zy vier- en zesdubbeld
gehotft. En derhalven is de genezinge
dezelve. Hoe kwalyk zouden dan de
andere Dames gedaan hebben, by hare

te rugkoomft van Erefcaat, den moed
op te geven, en dat reisje niet zoo dik-

werf te vernieuwen , dat het aan de reis

naar Amfterdam kon evennaren : indien

zy, door hare aangename vroolykheid,
die koften en moeite niet gefpaard had»

den!

De
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De Heer ProfefTor N IC
ENGELHARD, Lid deezer Maat-
fchappye heeft aan dezelve bericht , dat

,in het ftukje van zyn Wel. £d. in het
derde Deel der Verhandelingen een
drukfout is ingeflopen blad. 224; want
dat 'er in ftede van 8 n- + b n + i moet

gelezen worden ^ n^ -\- ^ n + i;

en voor 8 7?^ + S ;? + i =:qn^-i-,^n-\-i

moet ftaan s ??^ 4- 8 n + i = 4 72= + 4 n 4-

1

De HeerB. FUUN, die in

het Tweede Deel deezer Verhan-
delingen een middel tegen de
Jicht heeft aan de hand gegeeven

,

heeft nog aan dezelve bericht de
volgende Geneezinge van een he-

vige pyn op 't midden der Patella of
Kniefchyf in weinige uuren , door
middel van de Oïeum Coelilaban.

Nadien ik , een geruimen tyd ge-

leden , gedrongen ben geweeft de
heilzame uitwerkinge van de 01. Coeltlaban

uu. nutte veeier Lyderen te commtmicee-

B 3 rm.
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ren, zal ik nog eene aanmerkelyke Ge«
nezinge voor veele anderen ter neerftel^

len, om het regt gebru"k van dit mid-

del des te beter te doen kennen: terwyl

ik overtuigd ben, dat 't zelve op ver-

fcheide plaatfen word m praffd gebragt.

Zeker Predikant te Amfteldam my op
eenen avond tusfchen 9 en 10 uuren
ontbiedende , bevond ik denzelven iu

een hevige pyn op 't midden der Knie^

fchyf, gelyk CQn gefignaltzeert Podagnft

,

of als eenen die zyn been gebroken had

,

in zyn Ledikant leggen , durvende geen
hand nog vinger roeren. Den nagt naby
zynde , en een half uur van elkander

woonende, behielp ik my op dien tyd

met een verzagtend papje , beflaande

uit kruim van wit brood , vlierbloemen

,

en een. weinig iafFraan met zoete melk
bedeeld , belovende , den volgenden mor-
gen weder te komen : op welken tyd zyn
'Eerw. by fracau ie zyn Doöioï mede had
verzogt , die dan ook verfcheen. Ik

zeide tegens den hottor , vermits ik den
vorigen avond den patiënt eene ^'/ƒ/e had
gec^eeven , dat ik een zeer pynftillenden

|ï5alfem had medegebragt , waar van ik my
door ondervinding in dergelyke gevallen

Verzekerde , dat diszelve door een zagte
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kiïig de geheele zaak voldingen zou

,

het welke hy gereed approbeerde. Vk

ilreek dan dit middel op dien zelven tyd

over de Kniefchyf by herhaalingen met
-een zagte bolle hand , en verzegt de
Huisvrouw van dien predikant dit op de-

zelve wyze dien dag te hervatten , eens

,

twee of drie maaien. Voor 1 2 uuren ge-

voelde de Patiënt , niet zonder ver-

wondering zulk een vermindering van
pyn in dat deel , dat hy zyn Huisvrouw
verzogt een tweede ftryking te doen

;

voor 2 uuren 's namiddags de pyn al min-
der en minder geworden zynde, verzogt
hy om een derde ftryking, welke ge-

daan zynde , was zyn Eerw. ten 4 uuren
genoegzaam van zyn pyn ontheft , dog
liet nog eene ftryking doen, en flapte

vervolgens , zich volkom.en herltelt vin-

dende , ten half zes uuren geneezen uit

zyn Ledekant. Den volgenden morgen
op het gefielde uur den l •oBor nevens
my juifr te gelyk voor het huis van zyn
Eerw. met onze Rytuigen gekomen
zynde , nam hy het genoegen ons zelf
de deur te openen , zeer vriendelyk te

ontfangen , en zyne dankbaarheit we-
gens de promptitiide dezer genee^inge te

betuigen.

B 4 Een
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Een Kundige verwondert zich niet

zeer over deze zoo fpoedige geneezin-

ge, als hy aan de eene zyde aanmerkt
het penetra?ite Middel, en aan de andere

zyde het dunne omkleedfel der Knie-

fchyf , als ook de zachte wryvingen ,

welke alle het hunne toebragten , tot

deze fchielyke lierftelling. Dan, men
verwagte van dit Middel deze uitwerking
geenzins zoo ras , of ook wel geheel

niet , indien de pyn in den Bovenarm
of Dyefpieren , of heuplid , zich zoo
diep heeft ingewikkeld , dat he^ zelve

iildaar ter oplosfmge der pynftofFe niet

kan doordringen: wanneer men dan ge-

drongen word , zyn toevlugt te neemen
tot een ruim geplaattt i^eficatorium

;

gelyk reeds gezegt hebbe in myne be-

fchryvinge van de Jigtpynen , in het

tweede deel der Verhandelingen \ an de
Hollandfche Maatfchappye der Weeten-
fchappen te Haarlem , alwaar ook de
toebereidinge van dezen Pyn-ftillenden

Balfem pag. 7. befchreeven Haat.

Terwyl ik dit fchryve , valt my nog
in gedagten een dergelyke fpoedige ge-

neezing by myne dienftmaagd voorge-

vallen : dewelke des morgens opgeftaan

gynde , my klaagde wegens groote pyn
in
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in den beneden regter arm, en een vol-

komen onmagt, om met dezelve iets te

verrigten : de oorzaak hier van heb niet

regt kunnen ontdekken. Men vervvagte

juift kort na dien middag iets noodzaak-
lyks voor haar te doen : bygevolg was die

dag geen tyd om patiënt te zyn. Hier
was haaft by 't werk. Ik gebruikte aan-

stonds voorgemelden Balfem , en beftreek
ieder uur den geheelen benedenarm en
hand tot de vingeren toe: en ieder uur
avanceerde zy dus , datze voor 1 2 uuren
jn ftaat was , om haare zaaken in de ui-

terflie volkomenheit uittevoeren, zon-
der eenige vermoejinge natelaaten, en
bleef dus volkomen herlteld,

B. FuuN.

B 5 UIT-
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UITTREKSEL

EENER BRIEF

VAN DEN EERW. HEER M. AAN....

OVER KEN ZEER ONGEMEEN TOEVAL AAN DEN

N A V E Li
Dook

J o B B A S T E K
MEDE GEDEELD AAN DE

Hollandse Maatschappye.

Myn Heer!

Op
maandag , zynde den 23 Mei

van 't jaar 1757, gevoelde ik des

namiddags , als ik aan tafel zat te fchry-

ven , eenige (teken inwendig in den Na-
vel , die gevolgt wierden van een gedu-
rigen brand , door welken de Navel
zeer begon te jeuken , en uitwendig te

ontfteken.

Dit
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Dit duurde dien dag, maar met eeni-

ge tusfenpoozingen tot den volgenden,

dag , als wanneer ik bezig zynde met
fchryven , wederom zulk fteken en

branden , rontom den Navel , en meeft

inwendig gevoelde, 't welk in den be-

ginne nog lydelj^k was ,
gelyk den voo-

rigen dag maar des namiddags , wierd

dit veel heftiger , zoo dat ik genootzaakt

was , alle vaftigheid om het lyf los te

maken, en met groote moeite voorover
bukte, om te fchryven.

Dit bleef alzoo met kleine tusfen-

poozingen , ook gedurende den volgen-

den woensdag en donderdag , als wanneer

het een weinig naliet. Dog des vrydags

morgens , als ik ontwaakte , bevond ik

dat 'er eenige vogtigheid om den Navel
was, denwelken ik bezigtigt hebbende,
bevond dac het fpinagie was , welke ik den
vorigen middag had gegeten , van welke

'er omtrent een lepel vol , uit den Navel
was gedroopen , terwyl ik dien nagt

,

verfcheide (teken gevoelt had.

Ik bevond den Navel , dien morgen
ook veel grooter, als gewoon was, zoo
dat ik een vinger daar in konde fteeken,

tot ontrent, boven den nagel van het eer-

,fte lid. Hier over. v^erwonderde ik my
wel

,
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wel , nogtans hoopte dat het wel ver-

gaan zou, weetende dat ik noit eenig

ongemak van breuk , vallen of ftooten

,

en wat diergelyk meer is , aan ofomtrent
den Navel had gehad : en daar om agte

ik dit uitvloei]en van de I'pinagie weinig,

alzoo dezelve maar een dunne en zagte

ftofFe was. Maar den volgenden dag,

zynde zaturdags voor Pinxteren , had
het (teken en branden meer toe dan af-

genomen , en duurde den geheelen dag

over; zelfs wierd het heftiger, als ik het

tot daar toe gevoeld had.

Des avonts om elf uuren , wanneer
ik in het bed treden wilde, en my al

ontkleed had , leide ik de hand op het

hembd over den Navel, en vreef eenige

maaien zagtelyk om het fteken wat te

verzagten : toen gevoelde ik iets, dat

hard was in den Navel, enzoodraaikdc
hand wegnam , viel 'er iets op den grond,

het welk ik opnam , en bevond te zyn een

kleine witte boonjdewelken ik des vrydags

te voren had gegeten. Ik wierp den boon
weg, en liet myne gedagten hier over

gaan , dog maakte my niet ongeruft .,

voor dat de pyn toenam, 't welk was
des fondags , op Pinxteren , voornament-
hk tegen den avond, en zoo ook des

an-
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anderen dnngs. E enige volgende dagen

vloeide 'er uit den Navel een vogtig-

heid , die 'er uitzag , als dunne et-

ter; en dit duurde de geheele weeke tot

dat 'er in de volgende , zynde het begin

van de maand Juny , op eenmaal een
grootere quantiteit van die etteragtige

ftofFe op eenen nagt was uitgevloeit ,

en op den Navel blyven zitten , alwaar

zy opgedroogt zynde een korft maakte

,

zoo groot als een fchelling, en in het

midden omtrent zoo dik als een halve

vinger.

Dit veroorzaakte my grooter pyn,
en noodzaakte my , om 'er die korft

afteligten , 't welk ik deed , fnydende
met een fchaartje de haairtjes los , aan

welken die korft gebakken was. Toen
jk 'er deze korft hadde afgeligt , bevond
ik dat dezelve met een punt als een
prop in d^ Navel ftak , en vogtig was

,

gelyk ook de rand van den Navel, daar

het vel, ruim een vinger breed in de
rondte , met etter befmet was. Dien
dag leed ik de zwaarfte pyn , en dit

noodzaakte my om 'er een Chimxgjn
over te fpreeken , die het met verwon-
dering befchouwde , en my een zalfje

ps^anade van lamp-oly en was , mee
een
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een vierde deel zuiker en brandewyn,
waar mede ik een wiekje fmeerde eiï

in den Navel lei de , met een com*

pres en windzel daar om. Plier op ge*

voelde ik verzagting van pyn , en by-

zonder van het branden; ik contmueeï'

de dit des morgens en des avonds

te ververzen , waar door de rand

van den Navel in drie a vier dagen

tyds reets wat nauwer was gewor-

den , als dezelve te vooren was , hoe-

wel 'er fomtyds etter en verfcheide

maaien eenige droppelen bloeds uit-

vloeiden , gelyk Dr. Job Baster, dien

ik ook by my verzogt , nog bevond ,

en die my raadde , met het bovenge-

melde zalfde vooreerft nog te continueer

ren , waar door het in den tyd van agt

daagen langzamerhand beterde, zoo wel

ten aanzien van de pyn, als ook van den

Navel, die hoe langs hoe meertoegeOo-

ten,byna zynegewoone grootte had be-

koomen. Daar is toen geen vogt meer
uitgevloeid , dan in de maand Auguftus

,

wannéér ik de koorts had , en in de

maand September , toen ik wederom
van de koorts overvallen , eens zeer fterk

zweette : wanneer een ftofFe als ge-

droogden etter, eenige dagen na elkan-

der
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({er des morgens en des avont's , rontom
den rand van den Navel zat , 't welkm%
wel eenigzints ftak , en ook brandde ,

dog op verre na zoo heftig niet , als

voor heen.

Hier tegen gebruikte ik , op het aan-

raden van den 'Doöior , tinhmir van
Myrrhe met honing van rozen , die ik

in den Navel liet druipen , daar mede al

een begin makende, toen ik de eerde

reis van de koorts wierd overvallen , en

voorts hier mede continueerende , waar op
de gemelde verdroogde flofFe zomtyds

,

en byzonder in de koorts , wanneer ik

gezweet had , te voorfchyn kwam , dog
kort daar na, toen ik de Balf, ^^rcH
gebruikte , heeft opgehouden.

Den 1 6 Oélober en volgende dagen ^

kwamen daar puntjes van hayrtjes uit-

fteken , die , daar uit getrokken , van tien

tot vyftien linien lang waren, en zig als

halve maantjes of cirkeltjes toekrulden.

Deze hairtjcs hebben den geheelen win-

ter door gecontinueerd zig te vertoonen,

met weinige tusfenpoozingen , zynde
zommige vogtig en als een klein bosje

aan malkander gekleeft , andere wederom
droog en los , om de twee a drie dagen

trok ik telkens 12, 15 en wel tot 20
van
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van deze hairtjes uit den Nnvel , zom*
tyds maaróof 8,en dat connnr'eert nog zoo*
Wat de uitvloeijing van de hiervoorge-

melde verdroogde ftofFe , als materie

of etter, aanbelangt, zoo heeft dezelve
ook den geheelen winter zig geftadig

vertoond aan kleine ftukjes , waar in

veele van de voorgemelde hairrjes vaft-

gedroogt waaren. Maar in de maand
February,is het wel 14 dagen agtereen-

volgende geweeft , dat deze ftoffe vog-

tiger en weeker was dan voorheen , be-

houdende egter de zelfde couleur , als

die voorheen uit den Navel was geko-

men. In de maand Maart begon dit uit-

komen van die lloffe wat te verminde-

ren, en nog meer in April: zoo dat ze-

dert de helft van /^pril tot nu toe zeer

weinig van dezelve is te voorfchyn ge-

komen.
De pyn , met het branden en fteken

verzelt, heeft federt ook afgenomen,
zoo dat federt den gemelden tyd van de
maand April byna niets daar van be-

fpeurt ' hebbe , dan zeer zelden eenige

ftekingen.

Maar op het Paasfeeft, en wel den
tweeden dag des avonds , was myn hembd
op den Navel vogtig,en toen ik hetbe-

zaïb̂> 9
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zag , wierd ik een plek van bloed ge^

waar, zoo groot als een daalder, of di€

van het preeken was gekomen, weet
ik niet , dewyl ik het lyf met een riem

altoos ftyf gebonden hadj en my ook
niet geforcecrt. Dit bloeden heb ik egter

zedert niet meer vemoomen.
De opening van den Navel is nu zedert

zes weken ook in verre na zoo groot

niet als voor deezen, zy is ook zooniet

ontdoken , en het fchynt of alles zig tot

beterfchap en herftelling fchikt. Ik heb
ten minften nu geheele weeken , dat ik

niets aan den Navel befpeure , als , gelyk

gezegt is, kortdurende ftekingen, die

rog zelden komen , en zagt zyn , en dus

verhoop ik , met Gods hulpe , eerlang te

zullen bevryd zyn van dit Vreemd toe^

val , dat my veel pyn gekoft heeft , en
zoo veel ongemak veroorzaakte , dat ik

in den voorigen zomer my van menfchen
moefl onthouden , om dat ik dan zitten

moeft 5 en het my door de perzingen vali

den buik groote pyn verwekte.

ZZee den z Juny 1758,

IF. Deel C JOOST
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J O O S T S C H U T,

Mr. Timmerman en Schrynvverker, woo*
nenüe binnen deeze Stad Haarlem ,

heeft aan de Maatfchappye bericht , dat

hy op den lo Nov. 1757 by het afzaa-

gen van zekeren Stoel, die te hoog was,

en naar allen fchyn van appel- of kerfe-

boomen-hout gemaakt, in eenen der af-

gezaagde ftukken had ontdekt zekere

Vertooning, als ware zy van eene Stad

enz. dewelke van de natuure daarin was
geformeerd ; dat hy daarop het gemelde
ituk aan fchyfjes had gezaagd ; die fchyf-

jes glad gemaakt, en ze vervolgens in

water huift gezet.

De couleur van deeze hout-fchildery-

tjes is als van iets , 't geen met roet ge-

tekend is.

Gemelde Joost Schut verzekert ten

allerfterkfte , dat 'er van het minfte tot

het meefte,buiten het enkele gladmaaken,

niets door konft is bygedaan. Ook hou-

den zich de leden van de Maatfchappye,

dewelken deeze ftukjes hebben gezien

,

om verfcheide redenen daar van verze-

kerd.

Ge-





I
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Gemerkt nu de pryfelyke liefhebbery

in Naturalia tegenwoordig zo algemeen

is ,
gelyk de Sociëteit zelve , van haare

oprichtinge af, gedumig haar werk ge-

maakt heeft en nog maakt om Naturalia

te vergaderen ; zo heeft zy ook befloo-

ten , om agter haare Verhandelingen

dit bericht, van zo zeldfaam eene fpe-

linge der Natuure , te geeven ; veer-

tien ftukjes, die Schut aan de Sociëteit

vertoond heeft, door den Konftfchilder

Taco Jelgersma , kunftig naar het Ori-

gineele , en ieder naar zyne waare groot-

te getekend , in het Koper te doen bren-

gen , en de plaatdrukken daarvan , zo na

als doenlyk was , met de eigen couleur

van het Hout, by haare Verhandelingen

te voegen.

Ook is de Sociëteit onderricht, dat

-Op denzelfden tyd nog eenigen , en naa-

derhand verfcheide andere foortgelyke

ftukjes uit den zelfden fport , en 't ver-

dere van den ftoel , gezaagd zyn : van

welke laatfte eenigen aan de Maacfchap-

•pye zyn meegedeeld en bewaard wor-

den.

Cl De
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De Wel edele Geftrenge Heer
Mr. C. A. VAN SYPESTEIN,
Prefident van de Maatrchappye,voor
dit Jaar, heeft aan dezelve het vol-

gende bericht gegeeven ;

Zo hanfb my van den Secretaris on-

zer Maatfchappye ter ooren kwam

,

dat 'm de Nouvelles van Maart 1757 aan

hunne Hoogmogenden berigt was zee-

kere voorflag, in Zweeden gedaan, van

eene wonderlyke ammelioratte van Znad-

koorn ten dienfte van het Publycq op-

gegeven door Jop: Bernh: Vergin , en

ik de leClure daar van had gekregen :

heb ik , fchoon ik my géén goeden uit-

flag daar van beloofde, aanflonds in ge-

zelfchap van de Eerw:Heeren van Koe-
verden , Magnet en den voorn: Secre-

taris een proef daarvan willen neemen.
Ten dien einde liet ik myn thuinman

op den 21 Juny 1757 een hoekje lands,

't geen rondsom open en onbelommerd
was, ter grootte omtrent van een roede

in het vierkant, omfpitten. Wy namen
een goede hand vol Haver , welken

wy met ons vieren naauwkeurig uitzogt-

ten,jom alle twyfeling voor te komen of
'er
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'er zich ook ander Koorn of Zaad by toe-
val onder had bevonden ; en zaaiden ge-

melden uitgezogten Haver ter voor-

noem der plaatfe.

Op den 26 Julj' daar aan volgende
herhaalde ik , in tegenwoordigheid van
dezelfde Heeren, met dezelfde voorzorg

als in het eerde geval gebruikt was , de-

zelfde proef.

Op den 29 July van dat zelfde jaar liet

ik den Haver, dien ik den 21 Juny ge-

zaaid had , en nu een halm begon te fchie-

ten , voor de eerfte maal; op den 8 Sept.

voor de tweede ; en op den 1 8 No v. voor

de derde en laatlle reize, telkens, wan-

neer de Haver weder een halm begon te

fchieten , affnyden. Het zelfde deed
ik den 13 Sept, voor de eerfte, en den
18 Nov. voor de tweedemaal met den
Haver , welken wy den 26 July gezaaid

hadden.

Zedert dien tyd is 'er nogt aan het eer-

fte nogte aan het tweede gezaaide iets

gedaan. Ik heb het geheel en al bloot

laten leggen , zonder eenige prsecautie

tegen de vorft ofte dekking tegen de kou-

de te gebruiken.

Gemerkt wy de vorft in dien winter

al ftreng gehad hebben , ( zynde den

C '; Ther-
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Thermometer van Prins geweefl: op 12

graden) en de grond, waar op ik had

laaten zaaijen , vry vogtig was , zyn de

ineefte planten of floelen doodgevro-

ren : maar de overgeblevenen , vyf iii ge-

tal, toonden , by het opfchieten der hal-

men en 't vertoonen hunner airen, fpoe-

dig, dat zy geen haver zouden uitleve-

ren
,
gelyk ik ook bevonden heb den 7

Aug. van dit Jaar 1758, wanneer ik de-

zelven ryp geworden zynde , hebbende
'laaten affnyden , de gezegde Haver, op
de voorgemelde wyze behandeld , niets

anders, dan goede rogge, heeft voort-

gebragr.

Ik heb het der moeite waardig geoor-

deeld deeze proef, die my zeer zonder-

ling voorkomt , en die ik niet weet, dat

hier te lande ergens genoomen is , aan

de Maatfchappye te commumcecren : of

zy misfchien mogt goedvinden dezelve

weereldkundig te maaken, ten einde de

liefhebbers daar dooraantemoedigenom
deeze proeven naa te doen, gelyk ik

dan^ ^elf ook verfcheiden myner vrien-

den daar van geadverteerd en daar toe

verzogt heb , waar van ik den uitflag met
verlangen te gemoet zie.

Ik oordeele het niet nodig om de nut-

tig-
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tlgheden van eene zodanige verbetering,

waar by men op een fchraaien grond,

( als dewelke daar toe wel de befte is
,

)

Haaver zaaijende , Rogge zoude inoog-
ften , ter dezer plaatfe aan te toonen , te

meerder, nademaal dit door den boven-
gemelden Heer Vergin zeiven uitvoe-

rig gedaan is. Ook heb ik geene meer-
dere byzonderheden van de gemelde
proeve goedgevonden aan te teekenen

,

om dat de genoemden tot myn oogmerk
genoeg waren.

Dit alleen zal ik 'er maar byvoegen

,

naamlyk dat ik de Rogge gewoogen heb,
en bevonden , dat een en drie vierde

korrel Rogge woog een grein. Ik heb ook
verfcbeide korrels, zoo veel als een halm
inhield (waar van fommige van 30 tot

70 korrels toe bevatteden , famen gewo-
gen , en die van 70 korrels wogen 40
grein , alle medicinaal gewigt. In de
halmen, door malkander gerekend,waren

53 korrels.

Ik heb de Rogge , welke 'er van
voortgekomen is , wederom gezaaid en
zalze nog doen zaaijen gelyk men ge-

meenlyk de Rogge doet, en zal fommi-
ge koorntjes weder zoo doen behande-
len , als ik omtrent den Haver by deze

se-
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gelegenheid heb laaten doen ; ook is

reeds weder Haver met dezelfde pr^cau-
iien gezaaid , omtrent welken op de-

zelfde wyze, als deze reize gefchied is,

zal gehandelt worden, ten einde te Zien
of deeze eerftgenomene proef altoos de-

zelfde uitkomfl hebbe. Ik heb de proef
met witten Haver genoomen, daar de
Heer Vergin zulks alleen met zwarten
Olandfchen Haver had gedaan , ver-

klaarende nogtans te vermoeden , dat

die van gelyke uitwerking zoude wee-
zen : dus myn proefneming in dat op-
zigt geheel nieuw is, en anderdeels het

gemelde vermoeden van den Heer Ver-
gin met de uitkomfl: beveiligt word.

By
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By den Drukker deezer Verhandelin-

gen zyn nog gedrukt en te bekomen.

'Aa (C. C. H. 'Dander) XXI. Predikatien,/a - 14.
over den Aarc, en Natuur des

Gebeds in XXXII Bedeitonden , enz.
tweede druk. - - - - 4. • : -

Hoofdoogmerken van Chriflus
by veele voorvallen in 't Euangelie. - - i - 12 -

IV Predikatien, over de Inwijing
- der Luterfche Kerke , Eerfte Avondmaaf,

enz. te Schiedam - -
: - 12, -

Araelia door H. Fielding ^ 3 deelen. - - - 3 - 12 -

Bennet (B) Godsdienftige diriilen in zyn
, Binnenkamer , 2 deelen , 2. druk met "pi:

en Byfchriften , - - 3 . 4 -

Idem zonder pi. - - • z - 16 -

' Godvrugtige Overdenkingen op pleg-

tige en byzondere dagen, enz. 2 deelen
met pi. - - - - 3 - 1 2 ..

zonder plaaten - - - 3 - 4 -

Belle (J. van) ZinrykeZinfpeelingen , uit het
Frans van den Heere de la Motte ruim-
fchoots nagevolgd; waar agter eenigc na-
gelaten Gedichten - - - : - 16 -

Boomkamp (G:) Befchryving van Egmond
op Zee , en de inflorting van den
Tooren, 1741. met 3 Afbeeldingen na 't

Leeven , gefchikt om by Rademakers of
Smits Oudheden te binden - - : - 9 -

Boiilier (D. .R-} Preek ter gedachtenis van de
herroeping van 't Gebod van Nantes - - : - 6-

Bruin {Cl:) Bybelfche Tooneel-Poüzy S. - i - 10-— Zededichten 2 doelen. - - -

Bucquoy QJ. de) aanmerkelyke ontmoetin-
gen in zyne Zeftien Jaarige Reize na de
Indien , met pi. 2. druk, ruim een derde
vermeerderd - - - ~ i - 16 -

Bucqiioy
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Bücquoy (5^. de) Waterwereld befcbouwd,

en de byzonderheden langs de Kullen aan-

geweezen, ten nutte der Koopvaardy en

Zeevaart - - - -1-2-
Biicquoy {J. de) Reize enz. waar agter ge-

voegd is de Waterwereld- - 2-iO-*

Burlemaqui, Beginfels van het Natuurlyk

Regt : waarin de Algemeene Gronden van

'sMenfchen Pligt, de Aart en 't Oog-

merk der Wet , de Zedelykheit onzer

Daaden, de Aanwezendheid vanGod,de
i^atuur van 't Geweten, de gevolgen van

Deugd en Ondeugd , en de OnftcrfFelyk-

heid der Ziele, uitliet licht der Reden be-

toogd ; midsgaders de gevoelens v^i

Grotius, Puffendorf, Barbeyrac, Dr.

Clarcke, enz. nader overwogen worden i - 14 •—. van het Burgerlyk Regt : waarin

de Oirfprong en Aart der Burgerlyke Maat-
fchappyeendesUppergebieds, nevens de

befte Rcgeeringsvorm , de Pligten der

Overheden en derOnderdaanen, deMagc
van Wetten te geven, den Godsdienft te

regelen en te handhaven, Straffen opte--

leggcn, Chyns te heffen, enz. Ook het

Oorlogs- en Vrede-Regt, met de Open-

baare Verbonden en Traftaaten , midsga-

ders de Voorregten der Ambasfadeurs en

Gezanten, Zakelyk overwogen en ver-

klaard v/orden ; ten vervolge van de Be-

ginfelen des Natuurlyken Regts

Bruin (G. W. ab. Ooften de) Discurfus de

Patrid potestate - - -

Cattenburch de fapientia Mofaica, Ed: Alte-

ra. Accedunt 11. Disfertationes 40 — i - 8 ••

Chaufepié VII Brieven over zaaken van ge-

wicht in den Godsdienft - - : - ij" •

Gedenkfchriften van K. L. Pölnitz , bevat-

tende zyne Reizen , en den aard en waar-

cligheid der Vorftelyke Perfoonen aan de
voor?

2-2

IT
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voornaamfte Hjoven van Europa, met de

nieuwe Gedenkfehviften , s deelen, - - s - lo »

Geelkerke, (J.} zakclyke Verklaring over

Paulus Brieven aan de Galaten ^ Füippen-

fen., KoUosfeu/en, aan Timotbeus^ de He-
breen en van Ap: Jakobus , 4 - - i - 16 «

Hanway (j.) Reizen, na en door Perfiën

enz. 2 deelen - - - -9*10*
Heilige Week of Overdenkingen ter Voor-

bereidinge van 't H. Avondmaal - - : - 12-

Heimenberg ( C. H. van') Vrede en Boet-ba-

zuin 1748 ' - - - : - 12 -

Haarlem (^Privilegien en Handveflen van^

folio - - - 10 - 10 -

het zelve op groot pap. - 16- : -

(Keuren en Ordonnantien van^ 7 - : "

het zelve groot papier - - 10 - 10 -

id. Vervolg der Keuren tot ly-jó

ingeflooten - - : - 14 *

groot papier ^ - i - 2 -

Jofephus (FL) joodfche Hiftorien, nieuwe
druk , overzien door Prof: Haverkamp

,

enz. met konftplaaten van J. en K. Lui-
ken^ in gr. 12. met een fchoone letter

,

en naukeurige Regifters a ƒ 14 * : -

Klerk (J. de) Staat der wereld ten tydevan
Chriftus Korafte, en beknopt vertoog van
de Chriftelykc Godgeleerdheid, ƒ i - 14 -

Klinkenberg verhandeling van den Paralaxis

der Zon , met pi. - - ƒ : - 9 -

Langendyk (P.)de Graaven van Holland, in

jaardichten befchreeeven, met derzelver

echte Afbeeldingen op nieuw getekend
engefneden, 2 deelen, 4. - - f - 6 - 6 -

Het zelve werk op groot papier ^ ƒ - 9 - 10 >

Befchryving der Stad Kleef, haar

Gezondheidsbron, en omleggende Lands-
douwen, met heerlyke fig. - - ƒ 2 - 76-

Het zelve op groot papier - - - 4 - : -*

Gedichten 2 deelen, op nieuw op
de Per?.
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Langendyk (P.) idem 3 deel, met pi. f 4. -, .

Het vierde deel op de Pers.
Lely Lykrede over J. Schotvanger - 6 -

Luiken Q.) Schrifcuurlyke gefchiedenisfen

,

2 dcclen met pi. en p"ourtraic a 15 - : .

Het zelve Werk op groot papier a 18 - • -

Befchouwing der wereld, met pi. ƒ- 2 - 8 -

Het zelve op groot pap. - - - 3 - 12 -

IVlagazyn (Hollands^ 2 deelen met de (luk-
ken daar toe belioorende - - 6 - : -

^— id. 3. deels. i. ftuk - - i - 1 .

• NB. dit werk word agtervolgt
Pourtraiten der Graaven van Holland op
nieuw getekend en gefneden

, proef-druk-
ken,in folio, compl.33 rtuks met de Heraut a 3 - : -

Pringle Proefneeming over de Verrotting f : - 1 1 -

Rofl (J. L.) beginfclen der waare Sterre-
kunde, door welke men niet alleen op ee-
ne zeer gemakkelyke wyze komen kan tot
kennis dier nodige Weeicnfchap , maar te
gelyk ook tot een rechtmatig begrip van
den waren Grondflag der Geographie en
Zeevaart , ten diend der Liefhebbers
van de Sterrekunde ontworpen, en byzon-
der der Studeerende Jeugd, in allemoge-
lyke klaarheid vervat, en met over de 100
ng. opgehelderd ƒ 2 - 10

Ris (^. fV.) Bedeftonds redevoeringen en
Dankdag op de vreede met Vrankryk,
1713 , alle by een. - - ' /2-8-

Sdviard , Heelkundige Waarneemingen,
vertaald door Dr. J. v. Beekh. de Wind ƒ i - 8 -

Schets van het Italiaanfch Boekhouden ,

zeer bevatlyk gemaakt - - f : • 6 •

Schagen '(M.j de Kerk der Nederlandfche
Doopsgezinden in derzelver Reformatie
vertoont, en met de Kerkhervorming in

't gemeen tegen alle bezwaaring verde-
digd, groot 8. - - .,ƒ-l8•

De Mesfias uitgeroeit, of Kerkrede
over
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over de Kruisdracht en de Kruifiging des
Zaligmakers - - ' - ƒ

Het eerfle Hoofddeel van Joëls Pro-

fetie overwogen en op 's Lands toeltand

gepaft, meteen Aan hangfel vanBoetftof-

fen en Bedeftonden, groot 8 - ƒ a - 2 -

-^^— Hiftorie der Waldenfen met pi. ƒ i - 4 -

Schriftuurlyke Stellingen enz. ƒ : - iz -

Schagen {Pr.') Chriftelyk Leeven en Lyk-
reden over denzel ven, door zyn Vader ƒ r - 8 -

Smit Schatkam: der Nederl: Oudheden met
LXII Gezichten na 't Leeven - 4 - : -

idem groot papier - - j- - 10 »

Süderman (JV.) Eeuwpredikatie ter gedach-
tenis van de Vreede te Munfter, gefloo-

ten 1648 nu geviert 1748 ^, ƒ : . 6 -

Spinniker Leerzaame Zinnel>eelden ƒ i - ló-
•—— Vervolg van 't zelve. Spiegel der

Boetvaardigheid en Genade, en eenige
Gedigten - - - ƒ 2 - 2 -

Feeflgezang op de Vrede 1 748 - : - 8 -

Turretin (iJ. A.) over de Romeinen, agter-

Yolgt door jD. Scbarf tot hec einde van
den Brief - - - ƒ 3 - 10 -

Verhandelingen i door de Hollandfche Maat-
fchappy der Wetenfchappen, opgerigt te

Haarlem, i. deel, 2. druk - f 2. ^ 16 •

2. deel, 2. druk - ƒ 2 - ló -

3. deel - - ƒ 3 - : -

.—^—- 4. deel - ƒ 3 - : -

Ferduin (A.) Korte Schets van het Chr.
Onderwys in Geloof en Zeden - : - 4 "

ter beveftiging van ^. v. Berg^ te

Koog en Zaandyk - - : - 6 •

Varenius beknopt Samenftel der Aardryk-
kunde , 2 deelen - - ƒ - 6 •

Verluftiging (Leerzaame) in verfcheide
onderwerpen , betreffende de H. S. de
Hiftorien , enz. door verfcheide ver-

maar-
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jnaarde Luiden in ons Vaderland 3 ftuk-

ken groot 8. ƒ 7 - : -

Vermakelykheden , of vervolg der vorige
yermakelykbeden en Leerzaame F'erlujii-

ging 2 deelen 8 flukjes. 6 • ; -

P'isfer (J.) Redevoering over Matheus
XXIV: 6-8 met een nagalm door A.
Spinniker ƒ : - S -

Voorvallen by het inrukken der Militie te

Haerlem, in den Jaare 1 75-0. derde druk ƒ : - 8 -

Weekelyks antwoord op toegezondene vra-

gen - - - - I - 4 -

Ook is Op de Pers het Derde deels
1^^ fluk van 't Hollands Macazyn,
waar in, onder andere Vertalingen van fluk-

ken uit Buitenlandfche Sociëteiten, gevoegd
is: het woordelyk berigt van den Heer Mar-
TEViLLE,Envoyé van deezen Staat ,teZwee.
den, aan hun Hoog Mog., rakende de bevin-

dingen van de Heer Vergin, in het Verbe-
teren van Zaadkoorn : van v?elk ftuk gemeld
word, onder de Berigten in dit Vierde Deel
4er Verbandelingen , pag. 39.
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Geheel betr.

WNW

ZZW
WNW
ZW
NW
WtN

Omtr. helder

Zeer betrok.

Onnr. helder

Zeer betrok,

Geh.bet,reg

Reg.geh, bet.

Betrokken

O'infr. helder

Reg.
in lyn

u R g;
1)46.

Adfpefl. van Mies 1CÖ Plètf'
gt- - ( uuren, .|. uuren

I L.

liL.

ol T

JJ.W.

I L.

% L.

4^L.

2|L.
5 L.

L.

4 L.

ƒ X

18

o V

12

24

<5 ^

18

29

12 n

=4

7 55

ƒ ? 8

cPriï

Ö - 22

01 - 1

2p Dii;

^

d' 1^ 19

d $ 17

*VP

30.

17 j(/ O 12



W A A ]R.NEMINGEN
AUGUSTUS, 1746.

Dag, Bano- Ther- Kr. enSt. Lugtsgeftcld- Rcg, Adfpeft. van Maei1 en Flan
metei. mom. derWind. heit. inlyn. gr. 1 uuren nutea.

Sp.IOi 57 WtN I Zeer betrok.

«7 - lO 66 ZZW I Reg.zeerbet. 1 tip

- lol 57 NtW2 Regen betr. 3|L.
- io| 56 NW I Betrokken

T T

18 •Oir
- II

- I0|

60

59
59

4
WNW 6

W 5

Regeu betr.

Bet. ge b,bet.

Zeer betrok.

§ L. 15 d^ 2 ^

IP - 10| 64 WZW6 Zeer bet. reg. :£. c/ t> 1

- lo| 59 4 Geh. bet.reg. I L.
d' ? Il

. I0| 59 ZW 5 Zeer betrok.

30 - u| 62 W ö Omtr. helder H
- Ill 59 WtN 3 Betrokken

30. t 60

64

WNW 4 Omtr. helder

il - I 4 -9
- li 56 3 Betr. helder

•

- I 59 ZW 4 Helder
An

- 1 65 4 13 "l^2 —

i
1

2p.Il|
- Il|

63
62

4
WZW 4

Betrokken

Zeer betrok.
1-1

«3 30. - 65 NW 3 BetroJiken 27 6

1 57 WNW 3 Betrok, held. d' 1i 13
4 30. -" 59 ZW 5 Mift

84 4
29.11

- 9l
- 9h

65
62
61

W 4
ZW 5
WZW 6

Omtr. helder

Betrok. held.

Geh.ber.uev.

II +»

TLT T^

25 65 WtZ 6 Geh. betrok. 25 N P
- io4 <<; WNW 4 Reg.omtr.h.

4
- iii 57

61

4 Omtr. helder 1 L.

a6
4

- 1I5 NW 6 Betrokken 9 "V:>

- 113 56 WNW I
—'—~—

*7

4-

- 10
- 10
- II

57
58

56

57
67

ZZW 6
ZW 4
WNW 2

Reg.geh.bc.

Geh. b. o.h.
I L. 00 c/t»? -

- "1 WZW 2
ZW 3

Omtr. helder

j %\%t' <^(? i:^
28

- II

- 10
- 10
- 103

- io|

60
61
óo
60

6
WZW 8

6

4
3

Geh. betrok.

è L.
i8

1 X cfOi2 Eclipi

ap
Geh.b.om.h.
Omtr. helder

8o - 11

- II
64
62
61

6
6

W 4

Betrokken

31 ^o. i 66 WN'V 4 14
•J

'- I|
;

<5i ZW 4 Betrok, milt

,. ,, SBarromerer 29 D. io| Lyn.
Gemiddelde^

^^l^^„jjj„^,.jgj 6i Gr.

't Gevallen Water 43 V Lyn.

't Uitgevvacflemde c.6l LyiJ,

Dagelykfe kragc der Wind reim 4



o P Z W A N E N B U R G.
'.' SEP T E M B E R, 1746.
Oag. IBarto-l Tlier- Kt en St. Lpchtgefteld- Reg. ' Adfpeft. van Maeti en ?Ian,l

meter ( mom. der Wind, heit. inlyii. gr. | uuren.
| uuren^

|

3°. l2 61 ZW 2 Geh.bcc.mif

1 I'
f

30. lé
- I

2

61

58
58

ZZW 2

I

Gch. f>etrok

Betrok, mifi

Milt

15 <?^ h

S I
2 70 Z 1 Zeer betrok. s r

cP ? 17
^

- I

- I

61 NNW 2

NtW 2i 61 Geh.bet.min

3 - I

- I

Ö5
62
62

I

WtN I

Omtr. helder

Geh. betrok.

20

4
", 2

30. 69 ONO 1 Betrokken z V gRetr.

2p.11 62 2 Zeer bet. 0. 11. VP
- 9! 62 OZO I Zeer betrok.

5 - 10 64 WNW 2 net. geh. bet. 14
- 9l 59 . Bet. regen
- U 56 NW 4 Regen 61 L.

C - 8i

- 8|
58

53
5—

- 7 3 L-

26 ^2^ 3

7

- rè 59
58

8

8
2IL.

S TL D ïs

-

92
3o. - 55 lo Reg. zeer be. liL. l

- !- 54 7 Zeer bet ncv.

8 - I 58 7
Geh, betrok. 20

- I

30. -
55 4W 4

Reg.geh.bet.

I L.57
9

ï
2-

61

60
WNW 5

NW 4

Geheel betr.

Omt.hel.z.b
2 Sd

ip.lll 59 WNW 4 Betrokken

10 - 11^ 64
52

W 4
ZZW 2

Omtr. helder

Helder mift
15

- 9 60 3 Geheel betr.

[I - 8| 66 ZW 4 Reg. zeer b. 28
- 9 54 NtW 2 Geh. bet. reg.

- 10 57 WtN 2 Betrok k. reg. ! L.

[2 - II

- II
67

5Ö

WNW 2

ZO 2

Reg. betrok.

Betrokken
"ft ö' c? 4

l

[ />

- n 56
64
58

ZtW 6

ZZW 6
ZZO 4

Orarr. helder

=5 ''3 - 9
- 7

(>% 5Ó W 4 Betr. regen

Ï4 - 7 52 WtN2 B.r.d.bl.hag. 6\L. 9 "P C(0 21 Ecl. <15>

- 71 54 WcZ 4 Regen betr.
i L-

- 9 54 WtN 4 Reg. zeer be. 2 L.

^5 - 9
/ 2

59
57

WZW 7
ZZW 10

Zeer betrok. 24 ^ S 9 <u»

- 7è 57 ZW 10 Reg.geh.be. 2 L.

6 - 8 61 8 Geh. betrok. 9 =^ :/ f ^ c/O^z
- 7 58 ZtO 8 Oratr.helder 1

1

v^ ^.

inf.



I^ïg-
^arro-

metcr
j

Thet-

mom

.

29. 5' 58
- 7 6a

- 9l 57
- II 59
- n| 62
- 10 60
- 81 60

- 9i 62

- ni 5Ö
- IO§ 55
- IO§ 62

- loè 61

- u§ ^7
30. - 65
30. - 61

- 1 6i

- H 65
- H 60

- Il 59
- I 66

i 61
4

30. - 55
30. - 58
- ï| 54
. O 51

- ^t 58

1 54
29.I0I 54
- lo 58
- 9l 54
- 7\ 49
- 7\ 52
- H ^5
- 9 48

- 91 53
- 9i 51
- H 56
- 8 58
- 7 54
- ö| 50
- 6§ 55
'. ^. 43

WAARNEMINGEN
S E P T E M B E ^,,'740;
Kr. en St.

j

Lugtsgeftcld- 1 Reg,

der Wind. |
heit. |

in lyn.

L.

Adfpeft, van Maen en Wan
gr.

I
uuren | uuien.

ZZW 8 Reg.geb.be.

ZW 8 Reg.zeerbe.

\VNW 6 Reg. betrok

WtN 6 Geh.be:rok.

Zeer betrok.

WtZ lo Omr h.z.b.

ZW lo Regen
Omtr. helder

Betr. helder

Omtr.hcidei
Om.hel.z.b.

WtZ 9

WZW 8

ZW p

WtN
WZW

ZW
WZW

ZW

NNW
NW

WtN 2

WtZ 2

ZW 6

4
WtN 2

WZW 2

Ne O 2

NW 5

" oW 4
WZW 6

6

WtN 7
WtZ 7
WcN 8

6

Betr. regen

Regen be:r-

Omtr. helder

Om.hel.z.b.
Betrokken

Betrok, hel.

Helder

Betr, nevel

Regen
Reg.geh.bc.

Zeer b. o. h.

Omtr. helder

Betrokken

Zeer betrok.

Omtr. helder

Bet. reg. bet.

Regen 3 4

Reg.zeerbe, 83 L.

Bet. reg. bet.

Rcg. betrok.

Zeer betrok.

Reg.zeer.be.

Geh. betrok.

Reg.geh.be.
ileg.bet.reg.

Geh.bet.reg, 2\L.
Regen bet.

Bec, reg. bet. li|L.

4iL.

i^L.

8 ni

8 4^

22

s ^y>

19

15

28

10 X

17

c/ ? 13

d'lf 17

D 12

cP ^ló

cf ^ loS Dir,

NP

ƒ O 16

8 V cP ^ 6

ca

ji IJ jjBarrometer 29 D. 10 Lyn.
Gemiddelde

'^-j-hgj.jnometer 58 Gr.

't Gevallen Water 69 Lyn.
't üitgewaelTemde sp Lyn.

P^gelykfche kragc der Wind omtr. 5



OP ZWANENBURG;
C T B E k, 1746.

'jag . Bairo- Ther- Kr, en St Luchtgefteld- Reg. Adfpeft, van Maen iéri iplaiii

;neter mo in. der Wind. heir. |inlyn gr- ( uuren.
1

linveb.

2p. 5| 45 \\m\V 4' Regen 2 L.
I - 6 49

- 71 48

WrN Ai 28Vv t 1\ ^
6 Hag.re" bet.

Regen bet.

4 L.
- P ' 49 NNW 6 2 L.

2 - 9§ 51 NtO 6- Reg.zeerbe. i L. 10 V
- io| 48
- 1I4 4Ö

N 4
NW 2

Zeer b. 0. h.

Omt. helder
3'

r Il| 55 WtZ I Omt. h. z. b. 22 '^ 9 7
- ui 47 NO 2 Betrok, held.

•-'T /

- lóf 50 ZW 4 Zeer betrok.

4 - ipf 51 ZZW 6 Geh. betrok. AH 'cP % 8 ^P
- ii| 48 NtO 2 Zeer b. 0. h.

T

30' 1 4Ö NNO I Omtr. helder

'S
- i| 57
- <2 48

ZW 2 ló
WZW 2 Betr. helder

- 2j 44 . Z 2 Mift •
.

6 - 2|i 55
- iS 53
- 1' 50

-.
. . r . 4ZW 5

6

Mifl: omt. h.

Bet geh. bet.

Geh" b. nevel

28

7 - 1 5^ ói Nevel
'

10 2b ö i
2910 53 ZZW 7 Geh.b.E.b.
- 7 53 . Z 8 Geh. betrok.

8 - 51 54
- 5| 49

ZW 8

4

T? e<XL^\\IVCgLll

Becrok. reg. i|L. 23

- 6| 47 WNW 3 Regen 5 L-

P - 71 49 4 ó Q.
- 9 46 3 Reg.omtr. h.

_ T X

- 9
1 47 ZW 6 Regen betr. 2jL.

- 8|! 55
- 6

j
49

- 2| 50

ZZW ö
Z r To

Zeer betrok. 19 •c/0^
*-' L V y 1 ^_> — •

WtN II Reg.zeerbe. l%h.

I - 5 i 53 WZW 8; Beriokken 3 «ï> ^^ <? 6j

- 7é 52 W 10 Oiilt. helder
- 8i 51 8 Geheel betr.

•> - -8| 53
- 6 1 51

ZW 6 .-.

17 ^
ZZW 7 Res.^eh.bet.

- 5§ 49 -
^ ,^, 10

i

Regen 6|L.

3
- 6| 51 WtN-iOi betrokken 2^ cT g 2dj
- 8 49 8 Betreghag. DW.

1

- 8| 4Ö 7 Reg. betrok. i u
1 j" ^"V

, - 71 44 8 Zeer bet. reg. ï7 c/ 7
- 9| 4Ö NW 8 Z b.hag.reg

.JL.
d' 1? 14

- i^i 43 7 Reg. betrok.

)
30. l ,48

—— 10 Betrokken 2 ITt
- I 43 8 Bet.reg.hag.

X
29,11. 45 — 10 Regen betr. I L.

5 30' l 47 N 10 Bet. regen 17
- 45 1NNW 6 Z'ecr b. oi h.

1

t

. 1



Dïg.

WAARNEMINGEN
O C T O B E R» 1746.

Barro- 1 Tlier-
]
Kt. en St.

|
Lugtsgelleld- |

Reg.
j
Adfpca* vao Maen en fIai4,

nieter. I mom, lUcrWind | heir. inlyn.
|

gf« uuren
I
uureu

3°-

57

j8

IP

21

43

«5

Hó

27

£3

40

n
"A

-1
oL" 2

oi-4
=^1

I

^5

2i

O'-"'

4̂
I

.10;

5i
31
o

'4

43
49
44
43
44
49
47
50
41

39
46

44
41
45
46

43
48
43
41

45
44
42

45
43
43
47
45
45
50
46

45
47
46
4Ó

51

41
41

45
3Ó

30
40
42
40
46
43

NNW
NW
NNO
ZW

NW
N 4
NO 6

ON O 3

NO 4
ONO
NO
ONO

OtN
ONO

Betrok.regen

Betrokken

Hag. i.z. b.

Geh.b.motr.
Motiegen

Omtr. helderi

Betrokken
Geh.bet. bet.

Omtr. helder

2 L.

liL.

Bet. gcb.ber.

Omtr.helder
Bet. geh.bet

Omtr. helder

NO

;0Z0
ZO

ZZVV

WZW

NO

NNO
. OZO

z
ZtO

Barok, held

Helder

Betrokken

Zeer betrok

Geheel betr

Zeer betrok.

Geh. betrok

Zeer betrok.

Geh b. nevel

Nevel.

Motr.omt.h
Rlotiegen

Zeer betrok

Omtr. helder

Betrok, held.

Helder

Neval
Zeer betrok.

L.

17

I ^

15

29

12:

25

7H

22

19

V

13

25

7 V

ip

I n

„ . , , , , J Barrometer 20D.
Gemiddelde

<[ Thermometer
't Gevallen Water
't Uicgevvaelemdc

Da^dykichekxagc der Wüid

NP

cf c? 3

(f t> ï8

<^0 21

^3

Sh

II Lyn.
47 Gr.

34lLy"-
ï5iL)U.

5

I'

i



OP Z WANEND
N O f^ E M B E R,

U R G.
174Ó.

Jag Barro- Ther-
1

Kr. en St. Lugtsgeiteid- Reg. Adlpcö . van Maen en Platf*.
meter rtiooi

1
der Wind. heic. in lyn • gr. j uuren i uuren, l

2,9. ih 43 ZZO 6 2ecr berrok.
j

^

I - Il 46 ZO 6 Betrokken 13 'c? 2i 7 d'01^4
- 3 42 ZZW4 Geh. betrok. iüp.

- 3k 33 Z 3 Orntr.faeWer

- 3i
- 5

44
41

7ZQ 4^ '^^f 0^? ^ VP
NW 2 Zeerb.om.h.

->

- 6 40 ZW 2, Reg.zeerbe. 1 L.
3 - 6|

- 6|
44
39

2 Zeer betrok.
7 I r\ «^

4
7 25

- 31 37 ZZO 10 Re^en 3ÏL.
4 - 2 41 Z tQ 8 —^

19
I

4 45 Z 8 Reg.zeerbe. 4 L. 1

- 2 42 W 2j Regen betr. ilU
5 ;-. 2f 45 ZW '

4i Zear betrok. i^ D 22
- 31 37 ZO 3 Betr. helder

6
- 5

-.1
35 3

Helder
"7 U _. U

- 52 41 4
4

Zi. 0. omt. h. 15
41 Geh.bet.reg.

- 5i 43 NW 2 Reg. betrok. 1 L.

7 - 7
- loi

46

43

WtN 4
NVV 6

Betr regen

Reg om. hel.

28 •

30. 2 38 N 2 Regen mift 2jL.
d - 31 46 2 Omtr. helder 12 r\y c^ c? 9 15»

- 4| 3+ ZO 3 Betrok, mift

9
- 5
- 51

34
^

I Zeer betrok.

1642 2
- 51 38 3 Zeerb.om.h.
- 51 37 ONO 3 Omtr. helder
- 5i 42 4 Geh betrok. 10 =G= c/ 1b 12,

- 4§ 40 OtN-6 Bet.g'h.bet.
- 2| 39 ONO 7 Geh.bet.nev.

1 - ^ 41 6 Geheel betr. 25
• U 41 6
- I 38 OtZ 4 Helder

r> - i^
- Il

43

39

OZO4
ONO 5

Betrok, hel.

Helder
10 til c/Oló

- ^l 38. 4
3 - 2I 43 4 Zeer betrok. 26 c/^ 16

- 3I 40 OtN 6 Geheel betr.
• 3| 38 OtZ 4

-

4 - 3§ 38 OZO 4 Il +» d- 2/; if NP
- 4 34 OtZ 4
- 4 32

32
31

30

33

ONO 5
— <c - 3' 25\J 2

- 4
- 3i
- 3i

'k
KJ

NO 4
6 ONO 4j Geh.be.z.be. 10 ^Vd, ^ 2 IJ

- 3* 30 4 Ectr. imll J 1

1



Dag

18

lp

;, I Barro-

I
meter.

I

Ther-

mom.

WAA RNE MINGEN
N O F E M B E R, 1746.
Kt. enSt.
det Wiod

30- H
- 1

I0|
Jo|

Pi

8

8|
8i

7I
6|
6è
6

' 5^
51
51
5§
5§
6
6
61

"-
I

7§

P

10^-

• ï
I

30

29.11
• P

29

34
42

43
42
43
46
4+
37
35
41

37
3Ö
36

34
31

35
31

30

33
35
34

37
33
33
'2\j^
00
00
30

34
31
29

33
32

30
31
30
24
23
2Ö
28

30
32

ONO
OtN
WNW
NW

W
NW

W
WZW
z

zo
o

ONO
OtN
O

ozo

Lugtsgehcld-
heit,

"MlïT

Rcg.
inlyn.

Aüfpeft. van Maen en ïlan
gr,

I
uuien 1 uuten.

lleg.geh.be.

Reg.om.hel.
Omtr. helder

Mift nevel

Motr geh.b,

Bet. geh.bet.

4! Regen

4
4
1

2

3

4

Betrok, reg.

Reg.zeerbet

4J
Betrokken

3
"

^
Omtr. helder

4 L.

ONO

O
ONO

Betrokken
Mift betrok,

Milt

Regen mift

Milt

Geh, betrok,

NO
ONO
NO
WZW 2

ZtW 2

ZZ\N 3

3
I

3

4
4
5
6

4

ZZO

zw
ZtW

' ZtO'
zzw

Betrok. held.

Bet. geh. bet.

Mift

Helder
Zeerb.oiii.h.

Geheel betr.

iJL.

4 25

Helder

Omt. h. z.b.

Mift geh.bet.

Geheel beer.

Geh. betr.fn.

r^„^, . j„i 1 j Barromcter 20 D.Gemidaelde<CTi y ^'
? Ihermometcr

*t Gevallen Water
*t Uugevvaeiïèmde
DageJykfe kragt der Wind

21

4X

16

28

10 r

12

cfc? 6

él

4^

16

é"^ 4

cfOió

10 Hc^ ^

c^¥ <5

VP

Pl Lyn.

37 Gr.
2oi Lyn.

Lyn.

4

1-^ l



'||Dag.|Bano- JThcr-
! meter.) mom.

OP ZWANENBURG.
DECEMBER, i74^-
Ki. en St.

der Wind
Lugtsgefteld-

heit

Rcg.
inlyn

Adfpeft. van Maen en Plan
gr. ( uuren | uuren

2p. 4i
- 5l
- H
-

4i

: 33

28.III

4-

4
- ll
- 6
- 9§
- loJ

29. I

8^

7
6

6|

7§
71
61

5l
6

4

nl

91

71

7f
9!
91
9
8
Oo

9
10

loi

91

9
9
9l
IPl

35
37
34
33
37
39
44
44
40
39
43

43
38

39
35
27

35
32
35
39
36

35
36

35
•37

38
3^
34
3'^

3^

3
35
36

35
37

35
36
39
40
39
41

41

39
40
41
40
44

43

W
WNW
WcN
zzo

3

4
4
6
6

9
ZtO 8

OZOio
ZZW 8

8

WtZ 8

WtN
zw

zo

zzo

wzw
ZZW
zw
ZZW
zzo
NO

!NNO
WtN
zw
ZZW
zw
z

Beer hagel

Bet. hag.reg.

Reg, omt. h.

Geh. b.nevel

Motregen
Reg.geh bet.

Geh.bet.reg,

Reg. hag.be.

Omtr. helder

Bet.geh. bet.

Geh. betrok.

Helder

ZZW
ZtO
Z

ZZO

ZtO
ZW

ZtW

WZW
ZW
WZW
2W

4
4
6
6
8

4
4
5

4
4
o
Ö

4

51

Geh.bet.nev.

Miftig

Motreg. mift

Regen held.

Zeer b,om.h.

Geh.bet.mift

Rege»
Motregen
Motr. geh.b.

Mift

Mift geh.bet.
Geheel betr.

Mjft helder

Betrokken

Bet. geh. het.

Regen
Moer. CcL.b.
Bet. geh. bet.

Betrokken

Omtr. helder

Reg.geh.be.
Geneel betr.

Motregen

Geh.b.motr.

I L

>ï T

L.

2fL

Il L.

lö

29

cPS 9

12 Q.

24

8 tip

21

5' =^

19

4ni

19

D II

c/ (? 10

d' t; II

4 +»

19

4 "V:>

19

1?

</

16

d' ? 14

NP



©aj. [
Barro-

R N E M I N
C E M B E R,

meter.

1I|

II

II

W A A
D E

Ther- jKuenSt.
mom,

I
der Wind.

ZW ölRegen betr

Lugtsgefteld-

heit.

so-
II-

- lo

- Pi
- 9k
- 9k
- 6
- 5
- -7

- II .

30. -

29.11
10

8

4|
28. 9i

29.

3

4
3
I

3
61
6k

i\
9
9
9\

" II

29 30
o 3

2

I

3i

1^

44
45
40
4ï

43
41
40
43
4Ö
4S

43
43

39
44
42
4ï

43
45
43
43
42

39

40
39
39
41
40
46
46
45
46

47
46
46
47

44
38

44-

39
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WtZ
w
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WNW12
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W
WtN 9
WtZ 7WZW 8— 8
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NtW
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8

9
8
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4
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Ooir.hel.zb.
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I
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Dag. I Barro- f Thei.

( meter. | mom

OPZWANENBURG.
y A N U A R T, 175-7.

Kr. en Sc. I Luchtgefteld- ( Reg.
|
Adfpeft. van Maen en TIan

detJVjnd. j
heit.

| in lyii.
|
gr. ( uureii.

| uuren.

4

30. I

30.

30.

30.

zp.iï

II

10^

II

30.

- 2

4
- 4
- 4
- 5
- 4
- 3|
- 3
- 2
- n

30.

29.11
- II

- II

- 9l
- 9
- 7i
- 6
- 5è
- 5
- 5§
- 6
- 5
- 3
- i§
- I

- I

- I

- I

- 2|
- 3i
- 5§
- 6

- H

35
40
34
28

30
24
24
28

24
26

32

24
26
28

23
27
30
21

15

19

14
II

14
12

14
17
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15
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24
24
ï8

29

29
26
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29

33
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3Ö
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8

9
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OcZ
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NO
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6
6

4
6

4
4
6

4
6

6
8

6
6

6

4
4
2

2

3

3

4
5

4
4
4
4
2

2

4
4
4
4
4
4
4
4
3
2
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2
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Helder

Geh. betrok.
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18
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£1

24
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26

^7
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2i>

31

9
9
8

7
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6|:

1 !

-^2

oi-2

4
• 6§

6|

I
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"

7§
- 7

4
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4
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- 8
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o , I ;o. l Is

29.
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2

4
6

7
9
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3^.
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24
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34
3Ó
36
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I Barro-
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fTb«r-
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P z
FE

Kr, en St,

der Wind.

30. 5 18
- I 28
- I 16
- 2f 18

- 3 10
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- 0, 14
- ll 22

I
2 24

2p.II 16

- II 30
- II 18
- 10 19
- 9', 30
- 9 32
- 5. 33
- 8i 36
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- 5é 3«
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- 3è- 3!^'

- 4 43
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- I 33
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Geh, betrok.
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Dag.
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tS
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27
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- 4?
- 4l
- 4i
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- II

- 10
- 9

WAARNEMINGEN
FEBRUARY, 175-7.

Ther- Kt. en Si. Lugisgefteld- j
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f
29.10
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37
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43
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W
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6
6
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Helder
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Dag- Eaiie-

metet.

' OP ZWANENBURG.
MAART, 17S7-

'Ther-jKt. en St Lugrsgefteld-

30. 2
2

3

2|
2§
I

1

29.10
8

9
9
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30-

3°-

30-

29.

30.

2

I
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10
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2
3
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29.III
- 8f
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- loj
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|
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I
gr. unren uuren

29.10 35
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- i| 43
- i| 41
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- 9 42

30. 38
29.11 42
-T II 46
- 11 44
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- 9i 45
- nè 40

30. i 39
29.11 46
- 51 46
- 6| 43
- 9 4Ó
- 10 43
- 7k 46
- 6k 50
- «è 42

30. 1 40
. f>

45
• 2i 40
- I 43
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- 9 41
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6
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w
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4
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w
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ZW 10
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Z
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4
4
4
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4
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6
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4
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S

6
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4ï

- 4l
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3
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44
55
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6
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GC'h. betrok.

3Ï
i^

I
2

S Jip

17

o éh

14 ^0

22

20

4X

D

I T

c/t»

25

9 4»

23

7 "V'

(/^S 9

.0) 6

NP

ef ? ia

t/J^io



. WA A ]RNEMINGEN
A P R 1 L^ 175-7. 1

Dag. Baao- Ther- Kr. enSt. Lugtsgefteld- Reg. Adfpcft. van Maen en TIanI
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Dag, I Barro- 1

i meter.

OP ZWANENBURG.
M A r,

Ther- I Kt, en St. I Luchtgefteld
Il om.

I
der Wind. | heir.

[Reg.

I
in !yii.

29. 8é1o

- 10
- IC
- II

- iii

30- I

- 2

- 3
- 3
- 2i
- I

lp. lil
- io§
- II

- I I

- II
- II

- ui
- II

- Hl
- IIÏ
- lil
- lil

- II|

II

10

91
9h

9
9
9
9
9
9
10

91
9
9
9
9
9l
10

9

30-

29.

57
60

52
52
62

54
49
54
44
48

53
48

A7
48
48
48
52

48

45
5^

48
46

49
48
48

53
48

53
55
52
52

57
55
55
57

52

53
óo
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54
56
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49
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OtZ
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W
WtZ
zw
NW

NO

ZO

ZW

wzw
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WtZ
w
zw
WtZ
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Geh. betrok,

Adfped. van Maen en Plan»
gf-

f
uuren.
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Zeer betrok,

WZW
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WtNs

4
6
6

4
4
4
8

7
6

ó

4
6
6

9
6

6

6

Geh. betrok.

Helder

Zeer betrok.

Geh. bet.reg.
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Geheel betr.

Zeer betrok.

Geheel betr.
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